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ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO),
realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, por videoconferência,
com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Daniela
Marques de Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Eduardo Tadeu Vieira
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais
II); Erondina Azevedo de Lima (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Francisco
Ricardo Cunha (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gladston Luiz da Silva
(membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Exatas e da Terra); João
Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); Luci Sayori Murata (representante titular
da Câmara de Extensão); Liliane Campos Machado (membro do Conselho Universitário, representante
titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão);
Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular
dos campi); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Humanas e Sociais I), Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Roberta Mary Vidotti (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Silvia Ribeiro de
Souza (representante titular da Câmara de Extensão); Viviane Alves Costa (Decana de Administração
substituta). Ausências justiﬁcadas: Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Jez Willian Basta
(membro do Conselho Universitário, titular da área de Ciências Exatas e da Terra. Convidados: Alice
Cidade da Silva Ferraz (Assessora da Decanato de Pesquisa e Inovação); Andreia Costa Lima (Auditora do
Decanato de Administração); Leonardo Freitas de Souza Martins (Assistente de Direção da Secretaria de
Assuntos Internacionais).
Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS
DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A presidente informou que a Vice-Reitoria estendeu o prazo para que
docentes e técnicos da Universidade respondam ao questionário da "Pesquisa Social UnB: condições para a
retomada do calendário acadêmico" e solicitou a divulgação da dilação do prazo para responder ao
questionário. 2) Aprovação das Atas da Reunião Extraordinária de 19 de junho de 2020 e da 39ª Reunião
Ordinária. 2.1) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de 19 de junho de 2020. DELIBERAÇÃO:
aprovada com 1 (uma) abstenção. 2.2) Aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária. Retirada de
Pauta. 3) Processo 23106.079080/2019-61. Deliberação sobre proposta de Resolução de tramitação de
projetos internacionais na Universidade de Brasília. Unidade interessada: Universidade de Brasília.
Relatora:
Maria
Emília
Machado
Telles
Walter.
DELIBERAÇÃO:
aprovada
por
unanimidade. 4) Homologação da aprovação ad referendum nos processos 4.1) 23106.035238/2020-25.
Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor estimado de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais), cujo objeto é a execução do Curso de Especialização em Políticas Públicas, Infância,
Juventude e Diversidade. Unidade Acadêmica interessada: CEAM. Relatora: Liliane Campos Machado.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.2) Processo 23106.120353/2019-61(incluído extra
pauta). Acordo de cooperação entre a Universidade de Brasíliae a empresa TANAC S.A., para o
desenvolvimento do projeto de pesquisa denominado "Desenvolvimento de aditivo de tanino para látex
(ATL) - atividades de complementação tecnológica, sem previsão de repasse de recursos ﬁnanceiros entre
as instituições. Unidade Acadêmica interessada: IQ. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa.
DELIBERAÇÃO: Homologado por unanimidade. 5) Processo 23106.021366/2020-91. Convênio tripartite
estimado no valor de R$ 2.162.615,26 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quinze reais
e vinte e seis centavos), a ser celebrado entre a Equinor Brasil Energia, a Fundação de Empreendimentos
Cientíﬁcos e Tecnológicos (Finatec) e a UnB, cujo objeto é a execução do projeto de pesquisa intitulado
"Geologia e geoquímica dos reservatórios das seções sag e topo do rifte das áreas de Sapinhoá e Lapa na
bacia de Santos". Unidade Acadêmica interessada: IG. Relator: Jez Willian Bastista. Retirado de
pauta. 6. Processo 23106.040721/2020-21. Termo de execução descentralizada a ser celebrado a (UnB) e a
Agência Espacial Brasileira (AEB), no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), cujo
objeto é a promoção de ações de capacitação educacional e pesquisas correlatas, por meio da realização do
programa de Mestrado Proﬁssional em Economia, na área de concentração de Gestão Econômica da
Inovação Tecnológica, para os servidores públicos da AEB. Unidade Acadêmica interessada: FACE.
Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. O relator solicitou adequação no cronograma de execução do
projeto, junto à meta 2 (dois), que versa sobre a elaboração e divulgação do edital de seleção para o mês de
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junho de 2020, para que essa meta seja estendida para o mês julho de 2020. DELIBERAÇÃO: aprovado
por unanimidade condicionado ao atendimento da solicitação de membro da Capro. 7) Processo
23106.073703/2019-92. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape),
no valor de R$2.444.164,96 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro
reais e noventa e seis centavos), cujo objeto é a contratação da Funape para apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de pesquisa e extensão intitulado “Apoio à Gestão do Hospital Veterinário
UnB. Unidade Acadêmica interessada: FAV. Relatora: Roberta Mary Vidotti. DELIBERAÇÃO: aprovado
por unanimidade. 8) Processo 23106.090832/2019-45. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a UnB
e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (IBICT/MCTIC), o qual não envolve recursos ﬁnanceiros e que tem como
objeto o desenvolvimento da Rede Brasileira de Preservação Digital - Rede Cariniana. Unidade
interessada: BCE. Relator: Rafael Timóteo de Sousa Júnior. Retirado de pauta. 9) Processo
23106.026580/2020-34. Termo de Execução Descentralizada a ser celebrado entre a Agência Nacional de
Águas (ANA) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 698.453,00 (seiscentos e noventa e oito
mil quatrocentos e cinquenta e três reais), que tem por objeto o projeto de pesquisa intitulado "Projeto de
Integração do São Francisco - PISF: estudo sobre o custo da água de transposição, sua regulamentação,
estrutura tarifária e alternativas de exploração de atividades econômicas”. Unidade Acadêmica interessada:
FACE. Relatora: Luci Sayori Murata. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e seis minutos, da qual eu, Jessika Soares dos
Santos Raimundo, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 41ª Reunião Ordinária,
realizada em 17/07/2020 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 17/07/2020, às 17:01,
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 19/07/2020, às 11:20,
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 5456682 e o código CRC 8574F2E0.
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