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ATA DA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro),
realizada em dezoito de junho de dois mil e vinte, às nove horas e três 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); 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) Maria de
Fátima Rodrigues Makiuchi (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências
Exatas e da Terra); Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante
titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Liliane Campos Machado (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Lúcio Rennó (Decano de
Pós-Graduação); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Patrícia Maria Fonseca Escalda
(represente suplente da Câmara de Ensino de Graduação); Rachael Aneliese Radhay (representante titular
da Câmara de Ensino e 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); Ricardo Ruviaro (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Rozana Reigota Naves
(Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário,
representante titular dos campi); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante
titular da área de Ciências da Vida); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação). Ausências justificadas: Daniela Fávaro Garrossini (representante titular da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular 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) O professor Eduardo informou que a vigência de seu mandato
na FACE foi encerrada, e, dessa forma, deixará de compor a Capro. Ao se despedir, Ele salientou que a
Capro proporcionou ensinamentos importantes a respeito da Gestão Pública, bem como realiza um
relevante trabalho pedagógico à comunidade universitária. Ademais, o professor Eduardo deu boas-vindas
aos novos membros do colegiado. A Presidente agradeceu a atuação do professor Eduardo na Capro, e
destacou o seu pioneirismo nas atividades desta Câmara. 1.2) A Presidente informou que será criada uma
lista de transmissão para divulgar as principais notícias da Capro para a comunidade universitária, e
solicitou ampla divulgação nas Unidades Acadêmicas. 1.3) A Presidente comunicou que os Projetos de
Desenvolvimento Institucional precisam ser encaminhados pela Unidades Acadêmicas, para que haja
apreciação e controle dos PDIs dos departamentos pelas respectivas Unidades. Assim, o processo precisa
conter a avaliação dos Conselhos. O professor Gustavo sugeriu que fosse instituída uma nota técnica sobre
essa orientação. 1.5) A Secretaria da Capro solicitou aos membros titulares que, ao entrarem em período de
férias, avisem aos suplentes para ficarem à disposição para comparecer às reuniões e relatar processos, de
modo a garantir a continuidade e celeridade dos trabalhos desta Câmara. 1.6) A Presidente informou a
realização da reunião com o Presidente da Comissão de prestação de contas e avaliação de resultados. A
referida reunião teve a finalidade de instituir um modelo de documento para padronizar as análises de
prestação de contas e avaliação de resultados pela comissão. 1.7) O professor Lúcio comunicou que as
inscrições para o edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio foram
encerradas, destacando que houve um aumento do número de inscrições em relação a 2020. Ademais, o
professor Lúcio comunicou que as inscrições para o Edital do Programa de Iniciação Científica em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação estão abertas, e parabenizou o Diretor de Iniciação Científica,
professor Sérgio Ronaldo Granemann, pelo excepcional trabalho realizado junto à equipe do DPG. 1.8) O
professor Lúcio anunciou o lançamento de um novo edital realizado em parceria com o DPO para fomentar
a ampliação de vagas nos processos seletivos de ingresso aos programas de Pós-Graduação da UnB. A
professora Liliane destacou a excelência no trabalho do DPG quanto aos processos de homologação de
relatórios na Plataforma Sucupira, referentes aos programas de Pós-Graduação. 1.10) A professora
Olgamir anunciou o lançamento do Edital UnB 60 anos, destacando que o encerramento das inscrições está
previsto para o dia onze de julho. 1.11) A professora Olgamir convidou a comunidade universitária para
participar, no dia 23/06, do webinário “Universidade e Projeto Nacional: desafios do financiamento e da
inclusão social em tempos de crise”, o qual será mediado Decana de Pesquisa e Inovação. 2) Aprovação da



15/07/2021 SEI/UnB - 6874078 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7688130&infra_sistema=100000100&i… 2/3

Ata da 59.ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada com 2 (abstenções). 3) Indicação de
representante da Capro para compor o Copei. A Presidente submeteu ao colegiado o nome do professor
Luiz Eduardo Bassay Blum para representação da Capro no Copei. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. 4) Nota técnica para tramitação de projetos Copei. A professora Cláudia contextualizou o
colegiado sobre as atuais atividades do Copei e submeteu a nota técnica que dispõe sobre a nova
tramitação de projetos voltados ao combate à Covid-19, em decorrência da revogação da Resolução
03/2020. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Indicação de membros para compor o Comitê
Assessor de Serviços Técnicos Especializados. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6)
Homologação da aprovação ad referendum nos processos: 6.1. 23106.105658/2020-86. Contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos - Finatec, no valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), cujo objeto é a contratação da
Finatec para apoiar a execução do Projeto de Extensão intitulado “Desempenho e Sustentabilidade das
Organizações da Sociedade Civil”. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Rachael Aneliese
Radhay. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 6.2. Processo n.º 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. Unidade Acadêmica interessada: FAV. Relator:
Reinaldo José Miranda Filho. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 6.3. Processo
23106.018205/2021-00. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Secretaria
Nacional de Segurança Pública (SENASP), no valor de R$771.128,00 (setecentos e setenta e um mil, cento
e vinte e oito reais), cujo objeto é o projeto de pesquisa intitulado "Diagnóstico e proposição de um modelo
sobre a cadeia de custódia no Brasil: estudo preliminar em cinco capitais representantes das cinco Regiões
Brasileiras”. Unidade Acadêmica interessada: IP. Relatora: Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 7) Processo n.º 23106.059994/2021-21. Avaliação de desempenho da
Funape referente ao exercício 2020. Instituição Interessada: Funape. Relator: Sandro Pavlik Haddad.
Retirado de pauta. 8) Processo n.º 23106.060818/2020-51. Termo de cooperação a ser celebrado entre a
UnB, a Finatec e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), no valor de R$2.363.760,68 (dois milhões,
trezentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), cujo objeto é o
desenvolvimento do projeto de P&D intitulado “Análises mineralógicas, químicas e isotópicas de
carbonatos do pré-sal com alta resolução espacial: implicações para as alterações diagenéticas e
hidrotermais”. Unidade Acadêmica interessada: IG. Relator: Ugo Silva Dias. DELIBERAÇÃO: aprovado
por unanimidade. 9) Processo n.º 23106.034126/2021-38. Termo de execução descentralizada (TED) a ser
celebrado entre a UnB e Ministério da Saúde (MS), no valor de R$10.524.780,00 (Dez milhões, quinhentos
e vinte e quatro mil e setecentos e oitenta reais), cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa
intitulado "A integração de tecnologias e Métodos Aplicados à prática de Educação a Distância do
Ministério da Saúde – MS". Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: João Paulo Chieregato Matheus.
Retirado de pauta. 10) Processo n.º 23106.043365/2021-89. Termo de execução descentralizada   a ser
celebrado entre a UnB e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e
seiscentos reais), cujo objeto consiste na implementação de metodologias e instrumentos pedagógicos que
potencializem o desenvolvimento do Grupo de Trabalho para Sistematização das Normas Eleitorais – SNE,
instituído pela Presidência do TSE por meio da Portaria-TSE n.º 115/2019, com transferência de
conhecimento à Escola Judiciária Eleitoral do TSE, para o desenvolvimento de projetos futuros. Unidade
Acadêmica interessada: FE. Relatora: Neuma Brilhante Rodrigues. Retirado de Pauta. 11) Processo n.º
23106.034737/2021-86. Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a UnB, o Ministério da Justiça
e Segurança Pública (MJSP), a Polícia Federal (PF), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o
Ministério da Economia (ME) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sem repasses de
recursos financeiros entre as partes, cujo objeto é estabelecer a cooperação entre os órgãos e as entidades
partícipes visando à harmonização, ao  pareamento, à extração, à análise e à difusão de sistemas, dados e
informações que permitam subsidiar estatísticas sobre migrações internacionais e refúgio no Brasil, a fim
de apoiar a formulação, execução e correção de políticas públicas. Unidade Acadêmica interessada: ICS.
Relatora: Liliane Campos Machado. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 12)  Processo
23106.043300/2020-52. Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a UnB e a Universidade de
São Paulo (USP), por intermédio do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), sem repasses de
recursos financeiros entre as partes, cujo objeto consiste no desenvolvimento de parceria acadêmica para
projetar Sistemas de Sensores e Atuadores Ópticos Inteligentes para aplicações industrias, de serviço,
médicas e agrícolas. Unidade Acadêmica interessada: FT Relatora: Luci Sayori Murata. Retirado de pauta.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e dezenove minutos, da qual eu, Jessika
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Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 61ª Reunião
Ordinária, realizada em 02/07/202 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 06/07/2021, às 20:44,
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 08/07/2021, às 13:25,
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 6874078 e o código CRC 5AACBE86.
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