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ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro),
realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte, às nove horas e quinze 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); 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); 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); Rafael Timóteo de Sousa
Júnior (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); 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); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências da Vida). Ausências justiﬁcadas: Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Jez Willian
Batista (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da
Terra); Silvia Ribeiro de Souza (representante titular da Câmara de Extensão). Dando início à ordem do
dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Aprovação da ata da 49ª Reunião Ordinária. DELIBERAÇÃO:
aprovada por unanimidade 2) Informes: (2.1) A Presidente mencionou a recondução dos Professores
Márcia Abrahão e Enrique Huelva aos cargos de Reitora e Vice-Reitor da Universidade de Brasília,
respectivamente. (2.2) A Presidente lembrou que esta é a quinquagésima reunião da Capro, número
que simboliza a efetividade desta Câmara e a relevância que ela assumiu na Administração Superior da
UnB. Aproveitou para agradecer o trabalho de todos os membros da Capro. (2.3) A Presidente informou,
com pesar, o falecimento do marido da Professora Maria Emília Walter, ocorrido no dia 16 de novembro de
2020. Reforçou a grande gestora que a Professora Maria Emília é, sempre com visão muito humanista,
e, de público, presta homenagem a ela, agradecendo a convivência e pelos ensinamentos. A Secretária
Substituta reforçou que sente muito a perda sofrida pela Professora Maria Emília e corroborou o quanto foi
profícua a convivência com ela, tanto pessoal quanto proﬁssionalmente. (2.4) A Presidente informou que o
DPI está organizando a participação da UnB na Chamada Pública MCTI/FINEP/Ação Transversal –
Materiais Avançados e Minerais Estratégicos 2020. São 6 (seis) linhas temáticas, das quais 3 (três) já
possuem equipes trabalhando em projetos, a saber: linha 1 – Saúde e Tecnologias Assistivas, sob
coordenação da Professora Sônia Maria Báo (IB); linha 2 – Meio Ambiente, sob coordenação do Professor
Demétrio Antônio da Silva Filho (IF); e linha 6 – Mapeamento Geológico Marinho, sob coordenação do
Professor Luciano Emidio Neves da Fonseca (FGA). Não acudiram interessados na linha 3 – Defesa e
Segurança Pública e na linha 4 – Energia e Mobilidade. O Professor Rafael informou que o grupo de
pesquisadores do qual faz parte preferiu aderir à linha 2 juntamente com a equipe do Professor Demétrio a
aderir à linha 5 – Descoberta Inteligente de Novos Materiais, por entenderem que esta seria uma ação mais
estratégica, tornando o projeto mais competitivo. A Professora Cláudia informou que a chamada pública
disponibilizará entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por
projeto contemplado. Por ﬁm, solicitou que os interessados em participar nas linhas 3 e 4 devem entrar em
contato com o DPI com urgência. (2.5) A Presidente informou que, no dia 19 de novembro de 2020,
ocorreu o webinário do DPI e do PCTec, dividido em duas etapas: na primeira etapa, ocorreu a
apresentação do Portfólio de Infraestrutura em Pesquisa e Inovação da UnB e dos painéis interativos
disponibilizados na página eletrônica da UnB. Na segunda etapa, foram expostos os primeiros resultados
do Doutorado Acadêmico para Inovação (DAI), apresentados pelo Professor Fernando Araripe Gonçalves
Torres (IB). Estão sendo realizadas 3 (três) pesquisas com empresas, nas quais
os
doutorandos
recebem
uma
bolsa
do
CNPq
e
uma
taxa
de
bancada
das empresas nas quais estão realizando as pesquisas, ancoradas nas necessidades das empresas. (2.6) A
Presidente parabenizou o Professor Gustavo Romero pela recondução à frente da Direção da FM e desejou
sucesso à gestão. 3) Nota técnica acerca das recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União
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no Acórdão n.º 6979/2020-TCU-Primeira Câmara (documento eletrônico n.º 5431963) no âmbito dos
cursos de capacitação e de pós-graduação ofertados pela UnB a parceiros externos, tanto da Administração
Pública quanto da iniciativa privada, que requeiram a prévia celebração de instrumento
jurídico. A Capro decidiu que o conteúdo do acórdão deverá ser normatizado em uma resolução
da Capro. RETIRADO DE PAUTA. 4) Homologação das aprovações ad referendum nos processos:
(4.1) Processo n.º 23106.075971/2020-82. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB)
e a Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (Finatec) que tem por objeto o apoio à
execução e ao desenvolvimento do projeto de desenvolvimento institucional, cientíﬁco e tecnológico
intitulado “Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Institucional do Parque Cientíﬁco e Tecnológico
da UnB”, no valor de R$ 758.366,79 (setecentos e cinquenta e oito mil e trezentos e sessenta e seis reais e
setenta e nove centavos). Unidade interessada: PCTec. Relator: Reinaldo José de Miranda Júnior.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (4.2) Processo n.º 23106.101884/2020-98. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio
da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, e a Universidade de Brasília que tem por objeto a
realização do projeto de ensino intitulado "Programa de Mestrado Proﬁssional em Economia - área de
concentração em Finanças e ênfase em perícias econômico-ﬁnanceiras voltadas para a repressão do
narcotráﬁco, a gestão de ativos apreendidos e a aplicação de novas tecnologias no combate à
criminalidade, para ﬁns de fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp)", no valor de
R$ 591.060,00 (quinhentos e noventa e um mil e sessenta reais). Unidade interessada: FACE. Relator:
Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (4.3) Processo n.º
23106.003309/2020-21. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas, cujo objeto consiste no "Programa de Mestrado Proﬁssional em Economia - área de
concentração em Finanças e ênfase em perícias econômico-ﬁnanceiras voltadas para a repressão ao
narcotráﬁco, a gestão de ativos apreendidos e a aplicação de novas tecnologias no combate à
criminalidade, para ﬁns de fortalecimento do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(SISNAD) e do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), no valor de R$ 1.197.060,00 (um milhão e
cento e noventa e sete mil e sessenta reais). Unidade interessada: FACE. Relator: Renato Tarciso Barbosa
de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (4.4) Processo n.º 23106.016517/2020-90.
Solicitação para que a Reitora possa anuir expressamente à captação e ao recebimento direto de recursos
ﬁnanceiros pela Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (Finatec) destinados ao
ﬁnanciamento do projeto "Plataforma Digital de Territórios Tradicionais: busca ativa de dados". O projeto
surge com base em recurso subsidiado pelo organismo internacional Climate and Land Use Alliance
(CLUA), no valor de R$ 175.375,00 (cento e setenta e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais).
Unidade interessada: FE. Relatora: Daniela Marques de Moraes. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. (4.5) Processo n.º 23106.087467/2020-25. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), por intermédio da sua Diretoria de Educação à Distância, cujo objeto consiste no
ﬁnanciamento dos cursos da UnB no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Editais n. 005 e
075, no valor de R$ 2.369.508,00 (dois milhões e trezentos e sessenta e nove mil e quinhentos e oito reais).
Unidade interessada: CEAD. Relator: Rafael Timóteo de Sousa Júnior. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. (4.6) Processo n.º 23106.007561/2020-17. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília e a Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, que
tem como objeto 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 de março de 2010. Unidade interessada: DEX. Relatora: Simone Perecmanis.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 5) Processo n.º 23106.068472/2019-03. Avaliação de
resultados referente ao TED n. 1690, celebrado entre a Universidade de Brasília e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), cujo objeto consiste na realização de curso de
especialização em Educação, Desenvolvimento Humano e Inclusão Escolar, coordenado pelos Professores
Nara Maria Pimentel e Rui Seimetz. Unidade interessada: CEAD. Relator: Jez Willian
Batista. RETIRADO DE PAUTA. 6) Processo n.º 23106.005186/2015-03. Avaliação de resultados ﬁnal do
projeto de ensino de um curso de licenciatura e bacharelado na modalidade à distância (UAB), o qual foi
ﬁnanciado pelo montante estimado de R$2.386.795,20 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil,
setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), discriminados em um termo de execução
descentralizada- TED n. 2833/2015, referente ao seguinte objeto "Licenciaturas em: Artes Visuais, Teatro,
Música, Educação Física, Geograﬁa, Biologia, Letras, Pedagogia e manutenção do Núcleo UAB",
pactuado com a Capes e realizado pela Universidade de Brasília. Unidade interessada: CEAD. Relator:
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Sandro Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7) Processo n.º
23106.105879/2020-54. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília e o Ministério da Cidadania, por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social, cujo objeto consiste na execução do projeto de extensão intitulado "Projeto de esporte
educacional um salto na educação: difusão dos saltos ornamentais", no valor de R$ 4.440.372,00 (quatro
milhões e quatrocentos e quarenta mil e trezentos e setenta e dois reais). Unidade interessada: FEF.
Relatora Erondina Azevedo de Lima. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos, da qual eu, Alice Cidade da Silva Ferraz,
Secretária Substituta da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 51ª Reunião Ordinária, realizada
em 11/12/2020, 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 17/12/2020, às 15:43, 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 17/12/2020, às 16:24, 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 6080739 e o código CRC E6F3D299.
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