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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e seis minutos,
por videoconferência,   com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves David Amorim
(Presidente); Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); 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); Gladston Luiz da
Silva (membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Exatas e da Terra);
Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências da Vida); Jez Willian Batista (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Exatas e da Terra); João Henrique Marques de Brito e Silva (Diretor de Apoio a Projetos
Acadêmicos substituto); Maria Lucilia dos Santos (Decana de Administração); Luci Sayori Murata
(representante titular da Câmara de Extensão); Rafael Timóteo de Sousa Junior (representante titular da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); 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); 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); Sérgio Antônio Andrade Freitas (Decano de Ensino e de Graduação); Silvia Ribeiro de Souza
(representante titular da Câmara de Extensão); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências da Vida). Ausências justificadas: Francisco Ricardo Cunha
(representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Liliane Campos Machado (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Olgamir Amância
Ferreira (Decana de Extensão). Convidados: Iracilda Pimentel Carvalho (Diretora de Desenvolvimento e
Integração Regional - DEX).   Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1)
Informes: (1.1) A presidente informou que está aberto o prazo para solicitação de pagamento de taxa para
publicação em periódicos, referente ao edital DPI/DPG – UnB n. 02/2020; (1.2) A Presidente comunicou a
prorrogação do prazo de inscrições para o VI Prêmio Codeplan de Trabalhos Técnicos-Científicos – Edição
Especial Brasília 60 anos;   (1.3) A professora Adalene anunciou a publicação, pelo Decanato de Pós-
Graduação, do resultado de homologações das inscrições no Edital Nº 008/2020 – Prêmio UnB de
Dissertação e Tese 2018 e 2019, Prêmio Brasília 60 anos e Prêmio Técnicos na Ciência e convidou os
membros para participarem da cerimônia virtual de entrega dos prêmios, a realizar-se no dia 21/10/2020, às
14h30, nos sites https://www.youtube.com  e http://www.unbtv. unb.br/. 2) Aprovação das atas da 46ª
Reunião Ordinária e da Reunião Extraordinária de outubro de 2020. DELIBERAÇÃO: aprovadas por
unanimidade. 3) Processo n.º 23106.099519/2020-14. Apresentação dos trabalhos realizados pela comissão
destinada a atender às solicitações do documento SEI n.º 5807998, acerca da avaliação de desempenho da
Funape para fins de renovação de autorização para que a entidade possa atuar como fundação de apoio à
UnB, encaminhado a esta Câmara pela Reitora. A Presidente da Comissão, professora Daniela Marques,
procedeu à leitura das respostas formuladas pela comissão. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade.
4) Processo n.º 23106.114868/2019-21. Apresentação e deliberação da Resolução de critérios e indicadores
de desempenho para avaliação de fundação de apoio que atue junto à UnB. Unidade Interessada:
Universidade de Brasília. Relatora: Cláudia Naves David Amorim. Foi realizada a contextualização e
justificativa da necessidade de regulamentação interna acerca dos parâmetros para avaliação de
desempenho de fundação de apoio que atue junto à UnB. DELIBERAÇÃO: o colegiado decidiu
encaminhar o texto de proposta da Resolução para que os membros sugerissem adequações ao texto,
colocando-a em pauta na próxima reunião ordinária. 5) Processo n.º 23106.089253/2020-93. Contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), cujo objeto é a contratação
da fundação de apoio para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico intitulado "Renovação do Projeto Memória do Ceam: trajetória
Histórica e perspectivas futuras". Unidade Acadêmica interessada: Ceam. Relator: Jez Willian Bastista.
DELIBERAÇÃO: aprovado com 1 (uma) abstenção. 6) Processo n.º 23106.007561/2020-17. Acordo de
cooperação a ser celebrado entre a UnB e a Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), o qual não envolve recursos
financeiros e que tem como objeto proporcionar a realização de atividades relacionadas a projetos de
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ensino, pesquisa e extensão da Universidade de Brasília nos parâmetros do Termo de Permissão de uso,
celebrado entre a UnB e a Fundar em 09 de março de 2010. Unidade Acadêmica interessada: DEX.
Relatora: Simone Perecmanis. Retirado de pauta. 7) Processo n.º 23106.060765/2020-78. Termo de
Execução Descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU /ME), no valor de R$ 2.859.993,68 (dois milhões,
oitocentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), cujo objeto
consiste na proposta de roteiro técnico-metodológico, com aporte científico, que subsidie a elaboração de
Procedimento Operacional Padrão – POP – para identificação e caracterização de áreas úmidas de domínio
da União (itens III e IV do Art. 20 da Constituição Federal) a partir de imagens radar, por meio da
aplicação de técnicas de sensoriamento remoto (SR) e processamento digital de imagens (PDI), conforme
Instrução Normativa nº 67/2020. Unidade Acadêmica interessada: IH. Relatora: Rozana Reigota Naves.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 8) Processo n.º 23106.046261/2020-45. Contrato, no valor
de R$ 4.714.340,98 (quatro milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e quarenta reais e noventa e oito
centavos) a ser celebrado entre a UnB, a Finatec, e instituições do ramo de energético, cujo objeto é a
execução do projeto de pesquisa intitulado "Machine Learning e fadiga multiaxial para cabos condutores:
fabricação de dispositivo e desenvolvimento de aplicativo Android para monitoramento e cálculo da vida
residual de linhas de transmissão". Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Renato Tarciso Barbosa
de Sousa. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às doze horas e sete minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da
Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 47ª Reunião Ordinária, realizada em 06/11/2020 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 10/12/2020, às 17:56, 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 10/12/2020, às 22:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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