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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em treze de novembro de dois mil e vinte, às nove horas e vinte e seis
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); 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); Jez Willian Batista (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Exatas e da Terra); João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); 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); Maria Lucilia dos Santos
(Decana de Administração); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); 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); Ausências justiﬁcadas: Adalene Moreira Silva (Decana de PósGraduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências da Vida); Rafael Timóteo de Sousa Júnior (representante titular da Câmara de Pesquisa e
Pós-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). Dando
início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: (1.1) O Professor Eduardo
parabenizou a Professora Cláudia por ter assumido a titularidade do DPI. A Presidente agradeceu e
explicou que a Professora Maria Emília tirou uma licença que exigia sua substituição efetiva no cargo de
Decana. Também aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria e o proﬁssionalismo da equipe do
DPI e dos membros da Capro, especialmente durante o período da pandemia pela qual estamos passando.
Os Professores Reinaldo, Rozana, Sandro, Olgamir, Daniela e Luci também parabenizaram a Professora
Cláudia. (1.2) O Professor Eduardo pediu para a Capro analisar a possibilidade de, no bojo da Resolução
Capro n.º 0003/2020, a avaliação da unidade acadêmica ocorrer antes da aprovação do projeto pelo Comitê
de Pesquisa, Inovação e Extensão de Combate à Covid-19 (Copei), tendo em vista os problemas que
enfrentou, em sua unidade acadêmica, para a aprovação de um dos projetos de combate à Covid-19. A
Presidente reforçou que a citada resolução foi produzida e aprovada de maneira coletiva por esta mesma
Câmara e que, na ocasião, o colegiado decidiu que a avaliação da direção da unidade proponente ocorreria
após a aprovação pelo Copei. Todavia, a resolução não estabelece nenhuma exigência de prazo para
resposta da unidade acadêmica e nem retira a possibilidade de serem acionados os conselhos e órgãos
colegiados das unidades. (1.3) O Professor Eduardo perguntou se o DPI encaminhará processo aos
diretores das unidades informando os projetos que estão pendentes de prestações de contas e avaliação de
resultados, conforme foi feito no ano anterior. A secretaria da Capro informou que o DPI optou por não
encaminhar os processos esse ano, com o intuito de não sobrecarregar as unidades e o próprio DPI, que
têm sido bastante acionados por conta dos projetos acadêmicos que estão sendo executados no contexto do
combate à pandemia do novo coronavírus. A Presidente relembrou que foi aprovada, por esta Câmara, a
Instrução Normativa Capro n.º 0003/2020, que estabelece os procedimentos para prestação de contas e
avaliação de resultados dos projetos acadêmicos e que, por conseguinte, os gestores deveriam já seguir o
disposto no normativo. (1.4) A Presidente informou que no dia 18/11, às 17h, a Editora da UnB fará o
lançamento de uma série de livros resultantes do Edital DPI/DPG/Editora “Pesquisa, Inovação e Ousadia”,
lançado em 2017, e convidou todos os membros a participarem do evento. (1.5) A Presidente comunicou
que, no dia 19/11, às 14h, ocorrerá um webnário sobre pesquisa e inovação, em ação conjunta entre o DPI
e o PCTec, no qual haverá o lançamento do Portfólio da UnB de Infraestrutura de Pesquisa e Inovação e
dos Painéis Analíticos dos Grupos de Pesquisa e dos Laboratórios da UnB. O webnário será conduzido
pelo Professor Dalton Lopes Martins, da FCI, atual Diretor de Pesquisa. No mesmo webnário, será também
discutido o Doutorado Acadêmico para Inovação, edital lançado pelo CNPq no qual a UnB foi
contemplada com três bolsas de doutorado que para formação de recursos humanos em nível de doutorado
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em parceria com empresas do setor privado, sendo essa a primeira experiência da UnB com esse tipo de
doutorado. Esta parte do evento será apresentada pelo Professor Fernando Araripe, do IB, que é o
orientador dos doutorandos contemplados com as bolsas. (1.6) A secretaria informou que o Consuni
nomeou novo membro representante dos campi para atuar como suplente na Capro, o Professor João Paulo
Chieregato Matheus, da FCE. Ainda, informou que a secretaria já está providenciando a nomeação dos
membros cujos mandatos na Capro se encerram em novembro e em dezembro. A Professora Olgamir
aproveitou para informar que o mandato da Professora Silvia, representante da CEX na Capro, está se
encerrando e que a CEX providenciará a indicação e nomeação de novo membro. (1.7) A Professora
Rozana registrou o ocorrido na última reunião do Consuni, a saber, intervenções contundentes, tendentes à
misoginia, durante a análise do processo de renovação de autorização para que a Funape atue como
fundação de apoio junto à UnB, que fora previamente analisado na Capro, conforme disposto no inciso VI
do artigo 2º da Resolução do Consuni n.º 0004/2018. Nesse sentido, sugeriu que a Capro produza uma nota
de esclarecimentos acerca do tema e da maneira como a Câmara conduziu a análise do referido processo. O
Professor Francisco reforçou a fala dos colegas e repudiou o ocorrido, bem como os Professores Sandro e
Luci. A Professora Olgamir acrescentou que o papel de uma câmara como a Capro, que transformou
positivamente vários processos e procedimentos acadêmicos e administrativos da UnB, não pode ser alvo
questionamento da maneira como foi feito. Na esteira do que foi dito, a Professora Daniela comentou que,
por ter sido nominalmente citada na reunião do Consuni, sentiu-se atacada, especialmente quando foi dito
que o parecer por ela elaborado no processo em análise era falso (fake, conforme dito na reunião) e que o
processo não fora adequadamente avaliado. Na oportunidade, agradeceu os colegas da Capro pelo apoio
que tem recebido na defesa da seriedade não só de seu trabalho, mas como o de todos aqueles que
compõem a Câmara. A Presidente, então, reforçou os agradecimentos ao trabalho da Professora Daniela,
lamentou a tentativa de desqualiﬁcação da Capro perante o Consuni e encaminhou pela construção da nota
de esclarecimentos ao ﬁnal da presente reunião. 2) Aprovação da ata da 48ª Reunião Ordinária.
DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade. 3) Processo n.º 23106.136413/2019-67. Pedido de
autorização para que a Finatec possa atuar como fundação de apoio do Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT). A Professora Rozana expressou preocupação em relação ao desempenho
da Finatec, tendo em vista que, além da UnB, a Finatec já apoia muitas outras instituições. Mencionou que
tem tido conhecimento de algumas experiências negativas com relação à gestão de projetos da Finatec, o
que foi corroborado pelos Professores Eduardo e Liliane. A Presidente disse que essa também é uma
preocupação do DPI, especialmente por ter ciência de que, recentemente, ocorreu uma reestruturação na
Finatec, resultando em perda de postos de trabalho. A sugestão acolhida pela Câmara é que a Finatec seja
convidada à Capro para um diálogo acerca da situação apresentada. A Capro irá apurar os fatos e as
questões que têm sido levantadas pela comunidade acadêmica e as levará, de forma objetiva, para a
Finatec, na ocasião do convite que será feito. Diante do encaminhamento, a Professora Rozana sugeriu
elaborar questionários a ser encaminhado aos gestores e coordenadores de projetos com as fundações de
apoio, para que possa ser feito um mapeamento dos pontos fortes e dos pontos fracos na gestão dos
projetos. A Presidente, por ﬁm, estabeleceu o compromisso de fazer o convite às fundações de apoio em
2021. DELIERAÇÃO: aprovado por unanimidade, acatando a sugestão de elaborar questionário para
mapeamento dos problemas apontados pelos gestores e coordenadores de projetos e de realizar o diálogo
com as fundações de apoio. 4) Processo n.º 23106.007561/2020-17. Acordo de cooperação a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), sem repasse de recursos
ﬁnanceiros, cujo objeto é proporcionar a realização de atividades relacionadas a projetos de ensino,
pesquisa e extensão da Universidade de Brasília nos parâmetros do termo de permissão de uso celebrado
entre a UnB e a Fundar em 09/03/2010. Unidade interessada: DEX. Relatora: Simone Perecmanis.
RETIRADO DE PAUTA. 5) Processo n.º 23106.054089/2020-01. Termo de execução descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (SNFDT)
do Ministério da Cidadania, e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 374.014,80 (trezentos e
setenta e quatro mil quatorze reais e oitenta centavos), que tem por objeto o projeto de extensão intitulado
"Implantação de centros de desenvolvimento do futebol – Academia & Futebol UnB". Unidade
interessada: FEF. Relatora: Liliane Campos Machado. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6)
Processo n.º 23106.040459/2018-09. Relatório parcial de atividades do Projeto de Desenvolvimento
Institucional da Universidade de Brasília. Unidade interessada: REITORIA/GRE. Relatora: Rozana
Reigota Naves. A Professora Olgamir ressaltou a importância do PDI da UnB, especialmente para o DEX e
a extensão universitária. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7) Processo n.º
23106.042620/2020-95. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), a
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), a Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
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Hídricos do Distrito Federal, Brasília Ambiental (Ibram), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto
é o estabelecimento de cooperação técnica entre as instituições para apoio institucional mútuo na
implantação, desenvolvimento e operação do Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas no
Distrito Federal (SIMCURB), no período 2020-2024. Unidade interessada: FT. Relatora: Luci Sayori
Murata. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 8) Processo n.º 23106.099474/2020-70. Termo de
execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério do
Turismo, no valor de R$ 460.200,00 (quatrocentos e sessenta mil e duzentos reais), cujo objeto consiste na
elaboração de Cartilha de Plano Diretor orientado ao Turismo. Unidade interessada: CET. Relator: Eduardo
Tadeu Vieira. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 9) Processo n.º 23106.087467/2020-25.
Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
CAPES, por intermédio da sua Diretoria de Educação à Distância, no valor de R$2.369.508,00 (dois
milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oito reais), cujo objeto consiste no ﬁnanciamento
dos cursos da UnB no âmbito da UAB, Editais n. 005 e 075. Unidade Acadêmica interessada: CEAD.
Relator: Rafael Timóteo de Sousa Júnior. RETIRADO DE PAUTA. 10) Inserção de item extra pauta:
produção de nota de esclarecimento da Capro sobre os questionamentos feitos, nas últimas duas reuniões
do Consuni, no âmbito do processo de renovação de autorização para que a Funape atue como fundação de
apoio da Universidade de Brasília (UnB). DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, Alice
Cidade da Silva Ferraz, Secretária Substituta da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 50ª Reunião
Ordinária, realizada em 20/11/2020, 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 25/11/2020, às 18:50, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Alice Cidade da Silva Ferraz, Secretário(a) da Câmara
de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 25/11/2020, às 18:54, 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 6005422 e o código CRC 47E633CA.
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