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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em onze de setembro dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos, por
videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves David
Amorim (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); Francisco Ricardo Cunha (representante titular da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular
da área de Ciências da Vida); João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos
Acadêmicos); Maria Lucilia dos Santos (Decana de Administração); Luci Sayori Murata (representante
titular da Câmara de Extensão); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Rafael Tímoteo de
Sousa Junior (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-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); Roberta Mary Vidotti (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências
Exatas e da Terra); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante
titular dos campi); Silvia Ribeiro de Souza (representante titular da Câmara de Extensão). 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); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I). Convidados: Alice Cidade
da Silva Ferraz (Assessora do Decanato de Pesquisa e Inovação), Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora
do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico); Talita Souza Carmo (Coordenadora de Inovação e
Transferência de Tecnologia). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS
DE PAUTA: 1) Informes: (1.1) A Presidente informou que foi encerrado o edital DPI/DPG nº 03/2020, o
qual visa estimular a execução de projetos de pesquisas cientíﬁcas, tecnológicas e de inovação mediante
pagamento de Auxílio Financeiro a Pesquisador. Foram recebidas cerca de 390 propostas e está sendo
realizada a homologação e seleção dos pesquisadores contemplados. (1.2) A presidente comunicou
que foi publicado o resultado ﬁnal do Edital Copei - DPI/DEX Nº 01/2020, o que tem como ﬁnalidade
viabilizar a execução de projetos de pesquisas cientíﬁcas, tecnológicas, de inovação e de extensão,
mediante pagamento de Auxílio Financeiro a Pesquisador, considerando os projetos constantes no Portfólio
do COPEI, relativos à 1ª ou 2ª Chamada Prospectiva de Propostas de Projetos e Ações de Pesquisa,
Inovação e Extensão de Combate à COVID-19 da UnB. A Presidente agradeceu ao DAF a cooperação para
a realização desses editais. (1.3) A Presidente informou que as inscrições para o Edital DPI/DPG nº
02/2020 foram adiadas para 19/10/2020, e solicitou divulgação do adiamento desta data. (1.4) A Presidente
informou que foi realizada, no dia 10/09/2020, a Chamada Interna Simpliﬁcada para participação no Edital
Finep SOS Equipamentos 2020, que visa à concessão de recursos ﬁnanceiros para manutenção corretiva de
equipamentos multiusuários de médio e de grande porte. Ademais, a Presidente ressaltou que os
laboratórios e os equipamentos deverão estar cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de
Pesquisa, criada pelo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para que possam participar
do Edital Finep SOS Equipamentos 2020. (1.5) A Assessora do Decanato de Pesquisa e Inovação
comunicou que foi instituída uma comissão com o objetivo de acompanhar a formalização dos processos
referentes a projetos de ensino, pesquisa e extensão de combate à Covid-19. Essa comissão irá mapear
processos com a documentação a ser complementada, bem como entrará em contato com as equipes
gestoras para que a documentação necessária seja incluída nos autos dos processos. (1.6)
Professora Olgamir divulgou a 20ª edição da Semana Universitária, que ocorrerá entre os dias 21 a 25 de
setembro. Essa edição possui uma agenda construída por ações conjuntas da Universidade e terá o formato
virtual, o que se caracteriza como um processo inovador. Destacou também a presença de importantes
personalidades intelectuais, como o linguista Noam Chomsky. A Decana de Extensão solicitou ampla
divulgação desse evento nas unidades acadêmicas. (1.7) Em virtude do encerramento da vigência de seu
mandato na Capro, o professor Gustavo se despediu do colegiado e agradeceu o aprendizado, ressaltando
que a atuação na Capro torna mais ampla a visão acerca da Universidade e acredita que o caminho trilhado
pela Capro deve ter continuidade para construção de uma Universidade mais sólida. (1.8) O professor
Eduardo também teve seu mandato encerrado na Capro e expressou seus agradecimentos ao colegiado.
Também considerou a atuação nesta Câmara como pedagógica e aﬁrmou que o trabalho da Capro tem sido
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excepcional. (1.9) A professora Lucilia ressaltou a importância da atuação da Capro na avaliação dos
projetos promovendo o controle das atividades pactuadas, dos recursos movimentados e, principalmente,
quanto a resguardar a imagem da Universidade. A Decana de Administração também agradeceu
participação ativa dos professores Eduardo e Gustavo na Câmara. (1.10) A presidente agradeceu em nome
da Capro a participação dos professores Eduardo, Gladston e Gustavo pela contribuição rica e pedagógica
para a Câmara, e destacou que a Capro tem uma importância mais ampla do que participação individual e
, institucionalmente é relevante que seja mantida esta Câmara, para que Universidade tenha domínio do
que produz, bem como em que são empregados seus recursos e sua força de trabalho. 2) Aprovação da ata
da 43ª Reunião Ordinária da Capro. Aprovada por unanimidade. 3) Deliberação da Instrução Normativa de
Prestação de Serviços Técnicos Especializados. Unidade Interessada: Universidade de Brasília. Relatora:
Cláudia Naves David Amorim. A assessora do DPI apresentou ao colegiado o embasamento legal e
referências jurídicas, bem como a sugestão textual desta Instrução Normativa. O colegiado destacou que os
serviços submetidos à Instrução Normativa de Prestação de Serviços Técnicos Especializados terão que
estar estritamente relacionados às atividades ﬁm da UnB. Tendo em vista a discussão, ﬁcou decida a
deliberação
para
a
reunião
seguinte.
4)
Homologação
da
aprovação
ad
referendum. (4.1) 23106.051660/2020-28. Acordo de cooperação técnica celebrado entre a UnB e o
Supremo Tribunal Federal (STF). O instrumento não envolve recursos ﬁnanceiros e tem como objeto o
projeto de ensino denominado de "Programa de Intercâmbio Acadêmico-Jurídico Teixeira de
Freitas". Unidade Acadêmica interessada: INT. Relatora: Rozana Reigota Naves. Homologado por
unanimidade. (4.2) 23106.070985/2020-18. Termo de Execução Descentralizada - SIMEC n. 9740, a ser
celebrado entre a UnB e a Secretaria de Modalidades Especializadas em Educação (SEMESP) do
Ministério da Educação (MEC). O projeto de extensão envolve recursos ﬁnanceiros, com valor total de R$
98.600,00 (noventa e oito mil e seiscentos reais). Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora: Roberta
Mary Vidotti. Homologado por Unanimidade. 5) Processo 23106.034172/2020-56. Protocolo de
cooperação, no valor de € 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos euros), a ser celebrado entre a UnB, a
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
(Camões, I.P.). Unidade Acadêmica interessada: IL Relator: Jez Willian Batista. O relator recomendou
a aprovação do mérito institucional do projeto, porém solicitou que a equipe gestora complemente o
formulário da equipe envolvida com os demais membros da UFU e previsão dos alunos que integrarão a
pesquisa. Deliberação: parecer aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às onze horas e quarenta e oito minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo,
Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 46ª Reunião Ordinária, realizada em 02/10/2020 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 19/10/2020, às 19:23, 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 20/10/2020, às 10:03,
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 5794124 e o código CRC 472FBD9E.
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