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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em trinta de agosto de
dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e um 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); Francisco Ricardo Cunha (representante
tular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gladston Luiz da Silva (membro do Conselho
Universitário, suplente da área de Ciências Exatas e da Terra); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do
Conselho Universitário, representante tular da área de Ciências da Vida); Jez Willian Ba sta (membro do
Conselho Universitário, tular da área de Ciências Exatas e da Terra); João Bosco Crema Júnior (Diretor de
Apoio a Projetos Acadêmicos); Maria Lucilia dos Santos (Decana de Administração); Maria Regina
Fernandes de Oliveira (representante tular da Câmara de Ensino e de Graduação); Liliane Campos
Machado (membro do Conselho Universitário, representante tular da área de Ciências Humanas e
Sociais I); 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). Ausências jus ﬁcadas: Adalene Moreira Silva (Decana de
Pós-Graduação); 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); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); 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); Silvia Ribeiro de Souza (representante tular da Câmara de Extensão); Suélia de Siqueira Rodrigues
Fleury Rosa (representante tular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). Dando início à ordem do dia,
seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A secretaria da Capro avisou que, excepcionalmente, a
27ª Reunião Ordinária da Capro será realizada uma semana após a 26ª Reunião Ordinária, no dia
06/09/2019 1.2) A secretaria da Capro informou que a Funape está adotando medidas para atender às
determinações constantes no Acórdão do TCU nº 1178-plenário. A referida fundação de apoio colocou-se
à disposição para analisar sugestões da UnB para atualização de seu portal da transparência. 1.3) A
Professora Maria Lucilia comunicou que a UnB recebeu em 26/08 o Comunicado do SIAFI nº
2019/0927758 de 22/8/2019, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/MEC, que trata da nova
metodologia de repasse de recursos ﬁnanceiros para pagamento de despesas discricionárias da
Universidade, informando que os valores referentes a recursos ﬁnanceiros, sem u lização até a data de
27/8/2019, deverão devolvidos aos órgãos concedentes. A DCF procedeu ao levantamento do impacto da
medida no Caixa do órgão da Universidade e iden ﬁcou que R$ 4.409.769,00 passíveis de serem
devolvidos em 3 UGs UnB, CDT e HUB, relacionadas a aproximadamente 175 TEDs. Tal ação se faz
necessária pois, na hipótese desses recursos não serem devolvidos, a par r de agosto/2019, o MEC
descontará o valor correspondente do montante mensal a ser repassado para fazer frente ao pagamento
de despesas discricionárias, tais como, serviços de terceirização em geral, CAESB, CEB, uso de dados em
rede e auxílios a estudantes em condições de vulnerabilidade econômica. Quando a despesa referente
aos recursos devolvidos for devidamente liquidada, a DCF no ﬁcará o órgão concedente para que este
envie o valor na quan a exata ao pagamento atestado pelo gestor. 2) Aprovação da ata da 24ª Reunião
Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada com 3 abstenções. Aprovação da 25ª ata da Reunião
Ordinária. DELIBERAÇÃO: aprovada com 2 abstenções. 3) Homologação das aprovações ad referendum
nos seguintes processos: (3.1) Processo n.º 23106.061292/2019-92. Contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília e a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor
de R$ 210.474,81 (duzentos e dez mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), que
tem por objeto apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in tulado “Modelo
tridimensional (3D) da litosfera sob a Bacia do Parnaíba (Brasil): Integração de estudos sísmicos e
sismológicos”. Unidade acadêmica interessada: IG. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho; (3.2)
Processo n.º 23106.043737/2019-52. Convênio de cooperação técnica e cien ﬁca a ser celebrado entre
Universidade de Brasília, a Manaus Transmissora de Energia S.A. e a Fundação de Empreendimentos
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Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto é o estabelecimento das condições para a mútua
cooperação entre os par cipes visando à execução e ao desenvolvimento do projeto de pesquisa e
desenvolvimento in tulado "Desenvolvimento de novas funções de proteção diferencial para linhas de
transmissão de circuito duplo", no valor de R$ 2.412.889,60 (dois milhões, quatrocentos e doze mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Unidade acadêmica interessada: FT. Relatora:
Rozana Reigota Naves; 3.3) Processo n.º 23106.063850/2019-54. Termo de execução descentralizada a
ser celebrado entre a Universidade de Brasília e o Senado Federal, no valor de R$ 28.962,75 (vinte e oito
mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), cujo objeto é a descentralização de
crédito do Senado Federal à Universidade de Brasília, visando custear 01 (uma) vaga para servidor
do Senado, no Curso de Mestrado Proﬁssional em Economia do Setor Público – 9º turma. Unidade
Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter; 3.4) Processo n.º
23106.062639/2019-14. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília e a Marinha, no valor de R$ 28.962,75 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e
setenta e cinco centavos), cujo objeto é a descentralização de crédito da Secretaria-Geral da Marinha à
Universidade de Brasília, visando custear 01 (uma) vaga para servidor da Marinha no Curso de Mestrado
Proﬁssional em Economia do Setor Público – 9º turma. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora:
Maria Emília Machado Telles Walter; 3.5) Processo n.º 23106.062819/2019-04. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de Brasília e a Secretaria Nacional de Assistência
Social (SNAS) - Ministério da Cidadania (MC), no valor de R$ 1.392.182,36 (um milhão, trezentos e
noventa e dois mil cento e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), cujo objeto é realizar estudos com
fundamento na análise de requisitos em campo, concepção, desenvolvimento, proto pação, avaliação
experimental, visando a criação e integração de inovações tecnológicas nas melhores prá cas nos
domínios de serviços de Tecnologia da Informação – TI, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de
so ware, com a produção de módulos de interoperação de sistemas de informação, bem como inovação
tecnológica, arquitetura de so ware e segurança da informação, no âmbito do Ministério da Cidadania –
MC. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. DELIBERAÇÃO:
aprovados por unanimidade. 4) Processo n.º 23106.069087/2019-75. Termo de execução
descentralizada, no valor de R$ 416.802,54 (quatrocentos e dezesseis mil oitocentos e dois reais e
cinquenta e quatro centavos), a ser celebrado entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e
Universidade de Brasília (FUB). Unidade Acadêmica interessada: IL. Relator: Jez Willian Ba sta. Re rado
de pauta. 5) Processo nº 23106.056431/2019-66. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília e a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor es mado de
R$1.755.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais), cujo objeto é o apoio à execução
do projeto de desenvolvimento ins tucional, cien ﬁco e tecnológico in tulado “Desenvolvimento
Ins tucional da Faculdade de Tecnologia como Ambiente Mul usuário”. Unidade Acadêmica interessada:
FT. Relator: Roberta Mary Vido . Re rado de pauta. 6) Eleição do Vice-presidente da Capro. A professora
Rozana Reigota Naves foi indicada pela Presidente. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7)
Formação de comissão cujo obje vo é elaborar métricas para avaliação de desempenho das fundações
de apoio vinculadas à UnB. Foram sugeridos os seguintes nomes para integrar a comissão: Maria Emília
Machado Telles Walter (Presidente), Maria Lucilia dos Santos (Decana de Administração), João Bosco
Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos), Renato Tarciso Barbosa de Sousa (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) e José Manoel
Morales Sánchez (colaborador externo à Capro). DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e seis minutos, da qual eu, Jessika Soares
dos Santos Raimundo, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 27ª Reunião Ordinária,
realizada em 06/09/2019 e subscrita por mim e pela Presidente da CAPRO.
Documento assinado eletronicamente por Claudia Naves David Amorim, Presidente da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 06/09/2019, às 17:11, 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
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Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 11/09/2019, às 12:14,
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 4362425 e
o código CRC 9AE670D6.
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