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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS
E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em vinte e nove de
outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos, por videoconferência, com a presença dos
seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Cláudia Naves David Amorim
(Diretora de Pesquisa);  Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante
�tular da área de Ciências da Vida); Liliane Campos Machado (membro do Conselho Universitário,
representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Maria Inês Gandolfo Conceição (membro
do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Olgamir
Amância Ferreira (Decana de Extensão); Patrícia Maria Fonseca Escalda (representante suplente da
Câmara de Ensino e Graduação); Pedro Henrique Rocha Lopes (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos
subs�tuto); 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); Ricardo Ruviaro (membro do Conselho Universitário,
representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Rozana Reigota Naves (Decana de
Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante �tular
dos campi); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de
Ciências da Vida); Tiago Quiroga Fausto Neto (membro do Conselho Universitário, representante �tular
da área de Ciências Humanas e Sociais II); Ugo Silva Dias (representante �tular da Câmara de Pesquisa e
Pós Graduação). Convidados: Cris�ano Jacques Miosso Rodrigues Mendes (representante suplente da
CPP); Clésia Camilo Pereira; ambos membros da comissão des�nada a realizar a prestação de contas e
avaliação de resultados de projetos executados no âmbito da Universidade de Brasília, ins�tuída pelo ATO
DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS Nº 029/2020.
Ausências jus�ficadas: Elder Yokoyama (representante �tular da Câmara de Ensino e Graduação); João
Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário, representante �tular dos campi); Luci
Sayori Murata (representante �tular da Câmara de Extensão); Maria de Fá�ma Rodrigues Makiuchi
(membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra). Dando
início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente explicou que serão
re�rados de pauta alguns processos de prestações de contas que apresentaram pendência durante a
análise. Também solicitou a inclusão na pauta de um processo relatado pela professora Maria Inês. 1.2) A
Presidente informou que par�cipou de uma reunião do conselho da Finatec. Na ocasião, ela falou sobre a
contratação de espaços fora do âmbito da UnB, questão que envolveu o projeto do Prof. da Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Polí�cas Públicas (FACE). Ela solicitou que a equipe
técnica da Finatec tenha sensibilidade para levar estas questões para as instâncias superiores da
fundação de apoio e não ceder à pressão de coordenadores e/ou gestores para realizar ações fora do
plano de trabalho, pois essas situações podem trazer riscos à imagem da ins�tuição. 1.3) A Presidente
falou sobre a Chamada Pública Copei DPI-DEX 01/2021 e Fundo de Doações. A princípio, devido à
emergência da pandemia, a tramitação das propostas foi simplificada, mas agora os projetos precisam ser
avaliados na Capro, mas mantendo caracterís�cas de simplificação da tramitação. Por isso, foram
necessários alguns ajustes na Nota Técnica nº 01/2021 Copei, conforme será relatado pela Diretora de
Pesquisa em seguida. 1.4) A Presidente falou sobre a circular a ser elaborada pelo DAF/DPI sobre a
tramitação de adesão individual à projetos internacionais. Nesses casos, haverá também tramitação
simplificada como, por exemplo, nos projetos Finep em que um professor faz a adesão. A
responsabilidade da UnB, nesses casos, é acompanhar o trabalho do docente e não do projeto inteiro.
 1.5) A Presidente fez um apelo sobre a criação da função de Coordenadores de Pesquisa e Inovação nas
unidades acadêmicas, questão deba�da e aprovada pelo Consuni. Estes coordenadores têm a
responsabilidade de ajudar o DPI a formular e implementar polí�cas de pesquisa e inovação da UnB, com
maior capilaridade e envolvendo as unidades. Algumas unidades já têm professores que atuam nesse
sen�do. Por fim, ela destacou a importância de estes coordenadores criarem uma rede de apoio de
maneira que as polí�cas sejam deba�das com a comunidade de maneira em geral. O prof. Reinaldo
compar�lhou a experiência da FUP ao relatar que constam do regimento interno da faculdade três
assessorias vinculadas ao gabinete da direção: uma de pesquisa, uma de sustentabilidade e uma de
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comunicação. 1.6) Profa. Simone informou que está tentando criar uma rede de laboratórios da FAV, com
o nome de Central Diagnós�ca da FAV. Essa inicia�va vai possibilitar o cadastro dos laboratórios na
prestação de serviços e na geração de tecnologia. Nesse sen�do, ela perguntou qual seria o nome mais
adequado para colocar no projeto. Em seguida, a professora afirmou que concorda com a fala da
Presidente sobre o uso compar�lhado de espaços na Universidade. 1.7) Prof. Gustavo registrou a visita do
Prof. Augusto César de Mendonça Brasil – diretor-presidente da Finatec - ao Conselho Execu�vo do HUB
para apresentar a fundação e dar explicações sobre o úl�mo problema veiculado pela mídia. Prof. Brasil
foi bem acolhido lá. Segundo o Prof. Gustavo, essa é uma estratégia muito interessante para trabalhar as
questões que dizem respeito à imagem da fundação junto às ins�tuições usuárias. 2) Aprovação da ata da
67ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada com uma abstenção. 3) Aprovação das
prestações de contas finais. O Presidente da comissão de prestação de contas e avaliação, Prof. Cris�ano
Jacques Miosso, explicou que foi dado con�nuidade ao trabalho de avaliação de projetos. Ele reforçou
que, durante a análise, foram constatadas pendências, por isso três processos foram re�rados de pauta
(23106.002657/2018-66, 23106.023484/2021-15 e 23106.121155/2017-52), bem como foram incluídos
outros três que não constavam da pauta (23106.100495/2018-21, 23106.012479/2015-39 e
23106.008970/2018-16). Assim, os processos são:

Processo SEI nº Gestor / Unidade Acadêmica Relator na Capro

23106.114840/2017-22 Leonardo Cavalcan� Silva/ICS Cris�ano Miosso 

23106.018348/2018-16 Maria Fa�ma de Sousa/CEAM Clésia Camilo

23106.106196/2017-19 Maria Fa�ma de Sousa/CEAM Clésia Camilo

23106.018509/2018-63 Patrícia Medeiros / FS/FAR Liliane Campos

23106.111441/2021-96 Maria Emília M. T. Walter/DPI Liliane Campos

23106.102545/2016-42 Marcelo Peres Rocha/IG Liliane Campos

23106.132454/2019-84 Alexandre Maduro / FACE Liliane Campos

23106.146606/2019-26 José Márcio Carvalho / FACE Liliane Campos

23106.100495/2018-21 Mariana Costa Bernardes / FT Cris�ano Miosso 

23106.012479/2015-39 Sheila Giardini Murta / IP Clésia Camilo

23106.008970/2018-16 Iracilda Pimentel Carvalho/DEX Liliane Campos

A Presidente esclareceu que estas prestações de contas são na verdade avaliações de resultados sob o
ponto de vista da Universidade. A rigor, a prestação de contas é feita ao órgão concedente que aprova a
prestação de contas. Em seguida, ela encaminhou a aprovação dos processos em bloco. DELIBERAÇÃO:
aprovados por unanimidade. 4) Revisão da Nota Técnica para Tramitação de Projetos Copei (Comitê de
Pesquisa, Extensão e Inovação de combate à Covid-19 da UnB). Relatora: Cláudia Naves David Amorim. A
relatora explicou que esta revisão visa deixar a tramitação mais clara e ágil ao explicitar quais
documentos serão exigidos para o financiamento dos projetos, ao invés de simplesmente fazer menção à
resolução existente. DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade.  5) Homologação da aprovação ad
referendum nos processos: 5.1) Contrato com fundação de apoio decorrente de instrumento já aprovado
pela Capro. 5.1.1 Processo nº 23106.109847/2021-17. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC),
cujo objeto consiste no Curso de Especialização em Educação do Campo para os educadores e
educadoras das escolas do campo do Distrito Federal. Valor do projeto: Valor es�mado em R$ 60.000
(sessenta mil reais). Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter.
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DELIBERAÇÃO: Homologado por unanimidade. 5.2) Outros instrumentos. 5.2.1 Processo n.º
23106.154563/2019-52. Ementa: Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB), a Centrais Elétricas Brasileiras S. A.  (ELETROBRAS) e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto é "o desenvolvimento de projetos execu�vos e a
construção de uma NZEB – Near Zero Energy Building da (o) BENEFICIÁRIA (O), de acordo com proposta
técnica aprovada, na Chamada Pública Procel Edifica – NZEB Brasil, com obje�vos de promover a
disseminação de edificações NZEB no país". Valor do projeto: R$ 993.144,25 (novecentos e noventa e três
mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Unidade Acadêmica interessada: FAU.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: Homologado com uma abstenção. 5.2.2
Processo nº 23106.109550/2021-43. Ementa: Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação -
SEMESP do Ministério da Educação, cujo objeto é especializar educadores e educadoras das redes
públicas de Educação Básica do Distrito Federal para o trabalho do sistema de complexos nas escolas do
campo e territórios camponeses da Região, alicerçados em uma perspec�va teórico-metodológica
vinculada à emancipação humana, na sua qualificação para o desenvolvimento de prá�cas pedagógicas
nas escolas do campo, e na qualificação profissional do trabalho docente. Valor do projeto: R$ 60.000
(sessenta mil reais). Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa.
DELIBERAÇÃO: Homologado por unanimidade. 5.2.3 Processo nº 23106.109271/2020-07. Ementa:
Acordo de Cooperação Internacional a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), a
Universidade de Oxford e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), que tem
por objeto o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado "Engajadamente: o Papel A�vo dos
Jovens na Promoção da Saúde Mental". Valor do projeto: R$ 447.390,00 (quatrocentos e quarenta e sete
mil, trezentos e noventa reais). Unidade Acadêmica interessada: IP. Relator: Ugo Silva Dias. DELIBERAÇÃO:
Homologado por unanimidade, com a recomendação de que a equipe gestora atenda às recomendações
apontadas pelo relator. 5.2.4 Processo nº 23106.035379/2021-29. Ementa: Termo de Adesão ao Fundo
de Doações Covid-19 - UnB em Ação para o projeto "Manutenção de respiradores para ven�lação
invasiva u�lizado no tratamento de pacientes com covid-19 que apresentam a Síndrome Respiratória
Aguda Grave", a ser coordenado pelo Prof. Edson Mintsu Hung. Valor do projeto: R$ 19.739,50 (dezenove
mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Unidade Acadêmica interessada: FT / ENE.
Relator: Gustavo Romero. DELIBERAÇÃO: Homologado por unanimidade. 6) Processo n.º
23106.092329/2021-49. Ementa:  Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES do Ministério da Saúde -
Fundo Nacional de Saúde, cujo objeto é a avaliação pós-ocupacional de Centros Especializados em
Reabilitação - CER e oficinas ortopédicas: diretrizes projetuais para edificações da Rede de Cuidados da
Pessoa com Deficiência (RCPD). Valor do projeto: R$1.849.927,60 (um milhão, oitocentos e quarenta e
nove mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos). Unidade Acadêmica interessada: FAU.
Relatora: Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 7) Processo nº
23106.072140/2021-30. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimento Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto é a contratação da
FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Extensão in�tulado: “Programa de
Educação Con�nuada da Faculdade de Tecnologia - FT Cursos”. Valor do projeto: R$ 2.943.600,00 (dois
milhões, novecentos e quarenta e três mil e seiscentos reais). Unidade Acadêmica interessada: FT / ENM.
Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 8) Processo nº
23106.097338/2021-26. Ementa: Projeto subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 para
financiamento, cujo resultado final consta da lista de classificação (link) divulgada no site do DPI, em
13/10/2021. O projeto em questão é in�tulado "D-VENT: análise da qualidade do ar em habitação". Valor
do projeto: R$ 127.200,00 (cento e vinte e sete mil e duzentos reais). Unidade Acadêmica interessada:
FAU. Relator: Ricardo Ruviaro. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 9) Processo nº
23106.096379/2021-03. Ementa:  Projeto subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 para
financiamento, cujo resultado final consta da lista de classificação (link) divulgada no site do DPI, em
13/10/2021. O projeto em questão é in�tulado "Reabilitação e Humanização de Unidades Básicas de
Saúde". Valor do projeto: R$ 217.960,00 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais).
Unidade Acadêmica interessada: FAU. Relator: Ricardo Ruviaro. DELIBERAÇÃO: Aprovado por
unanimidade.  10) Processo nº 23106.037542/2021-98 (inserido na pauta). Ementa:  Termo de
Cooperação que será celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Estado de
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Educação do Distrito Federal (SEEDF), o qual não envolverá a transferência de recursos financeiros entre
as par�cipes e terá como objeto "ins�tuir cooperação técnico-cien�fica entre os par�cipes para a
promoção da capacitação de profissionais da educação, por meio da realização de cursos pós-graduação,
cursos e eventos de extensão assim como, de programas, projetos e ações de interesse comum, voltados
para a qualificação profissional de educadores, e, para a pesquisa aplicada à educação, de forma a
dinamizar e ampliar a formação con�nuada, o aprofundamento de conhecimentos e a produção cien�fica
dedicada à educação em Brasília/DF, com a finalidade de consolidar um centro de referência na
capacitação de recursos humanos para a educação". Valor do projeto: Não envolve recursos financeiros.
Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relatora: Maria Inês Gandolfo Conceição. DELIBERAÇÃO: Aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e três
minutos, da qual eu, Sín�a Pinheiro Gomes Tavares, Secretária Execu�va DPI/DIRPE, lavrei a presente ata,
aprovada na 69ª Reunião Ordinária, realizada em 12/11/2021, 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 17/11/2021, às 17:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Sin�a Pinheiro Gomes Tavares, Secretário(a) Execu�vo(a)
do Decanato de Pesquisa e Inovação., em 17/11/2021, às 17:45, 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 7390722 e
o código CRC DA56864C.

Referência: Processo nº 23106.116422/2021-56 SEI nº 7390722


