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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em dois de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e nove minutos, por
videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves David
Amorim (Presidente); Alexandre Pilati (Diretor Técnico de Extensão); Daniela Marques de Moraes
(representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Erondina Azevedo de Lima (representante
titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Jez Willian Batista (membro do Conselho Universitário,
titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Maria Lucilia dos Santos (Decana de
Administração); Liliane Campos Machado (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências Humanas e Sociais I); Luci Sayori Murata (representante titular da Câmara de
Extensão); Rafael Timóteo de Sousa Junior (representante titular da Câmara de Pesquisa e PósGraduação); 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); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); 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 PósGraduação); Francisco Ricardo Cunha (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação);
João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); Roberta Mary Vidotti (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra). Convidados: Alice
Cidade da Silva Ferraz (Assessora do Decanato de Pesquisa e Inovação); Michele Tereza Marques
Carvalho (Coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação do PCTec). Dando início à ordem do dia,
seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente informou que foi publicada a Instrução
Normativa Capro nª 04/2020, que regulamenta a tramitação dos processos de prestação de
serviços técnicos especializados pela Universidade de Brasília. 1.2) A Presidente comunicou que a
solicitação
de
recondução
aos
mandatos
da
Capro
dos
professores
Eduardo
Tadeu, Gladston Luiz e Gustavo Romero será submetida ao Consuni. 1.3) O professor Reinaldo agradeceu
ao DPI pelo modo que este Decanato tem conduzido a tramitação de projetos na UnB. Ele destacou que
frequentemente os prazos para assinatura dos instrumentos para realização dos projetos são exíguos, e o
DPI tem realizado esforços para encaminhar os projetos dentro dos prazos exigidos. 1.4) O
Professor Reinaldo comunicou que a vigência de seu mandato na Capro se encerra no mês de outubro. A
Presidente o consultou acerca de seu interesse na recondução ao cargo. O professor Reinaldo agradeceu o
convite e informou que está à disposição desta Câmara. 1.5) A Presidente parabenizou o professor
Reinaldo pelo êxito nas eleições para a direção da Faculdade UnB Planaltina. 1.6) A assessora do DPI,
Alice Cidade, informou que foram produzidos os documentos nato-digitais para tramitação de
instrumentos submetidos à Resolução da Capro Nº 0005/2020 e destacou que foram realizadas atualizações
nas traduções dos anexos dessa Resolução. Alice agradeceu à professora Rozana pelo suporte na tradução
da versão em espanhol do anexo que dispõe das funções das fundações de apoio. Ademais, Alice
comunicou a publicação um Ato da Reitoria Nº 0843/2020, que delega ao ocupante do cargo de
Secretária(o) de Assuntos Internacionais a competência para assinar instrumentos para cooperação
internacional, e que foi necessário realizar alterações de forma nos anexos da Resolução Capro Nº
0005/2020.
Em
razão
dessas
alterações,
será
publicada
uma
atualização
da referida Resolução. 2) Aprovação da ata 44ª Reunião Ordinária. Aprovada com 2 (duas)
abstenções. Aprovação da 45ª Reuniões Ordinárias. Aprovada com 3 (três) abstenções. 3) Processo n.º
23106.041272/2020-39. Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Fundação
Ezequiel Dias (Funed). O instrumento não envolve recursos ﬁnanceiros e tem como objeto o
estabelecimento de parceria para a cooperação técnica e cientíﬁca referente a avaliação da segurança
farmacológica e da eﬁcácia de peptídeos sintéticos desenvolvidos a partir de peçonha de vespas em modelo
de glaucoma e de degeneração ocular. Unidade Acadêmica interessada: IB. Relatora: Erondina Azevedo de
lima. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 4) Processo n.º 23106.069896/2019-87. Contrato a ser
celebrado entre a UnB e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Funape), no valor de R$ 98.600,00 (noventa e
oito mil e seiscentos reais), que tem por objeto o apoio à execução e ao desenvolvimento do projeto de
extensão intitulado: “2ª Edição do Curso de Aperfeiçoamento para professores da Educação Básica das
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Escolas do Campo do Distrito Federal”. Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relator: Rafael Timóteo de
Sousa Junior. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Processo 23106.036996/202061. Apresentação e deliberação da Instrução Normativa de Compartilhamento de
Laboratórios. Unidade interessada: UnB. Relatora: Cláudia Naves David Amorim. A Presidente procedeu
à leitura da proposta de Instrução Normativa de Compartilhamento de Laboratórios. O colegiado desta
Câmara sugeriu alterações no texto da proposta decidiu restituí-la à comissão instituída para elaborar essa
Instrução Normativa, para que sejam realizados ajustes. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e nove minutos, da qual
eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 47ª
Reunião Ordinária, realizada em 16/10/2020 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 19:26, 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 10:01,
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 5840051 e o código CRC 47FE8646.

Referência: Processo nº 23106.094160/2020-81
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