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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em onze de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, por
videoconferência,
com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves David
Amorim (Presidente); Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); 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); Gladston Luiz da Silva
(membro do Conselho Universitário, 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, titular da área de Ciências Exatas e da
Terra); João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); Joao
Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário, representante suplente
dos campi); 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); Olgamir Amância Ferreira (Decana
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); Simone Perecmanis (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida) Ausências justiﬁcadas: Erondina Azevedo
de Lima (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação). Dando início à ordem do dia,
seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente informou a participação
da UnB na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ressaltando que a edição deste ano desse evento está
acontecendo presencialmente. A UnB organizou um stand para realizar a mostra dos projetos relacionados
ao combate da Covid-19 que participaram do Webnario do Copei e divulgar notícias relacionadas a essa
temática. 1.2) O professor Eduardo informou que o Ministério Publico dissolveu a Fundação de apoio da
Universidade Católica de Brasília, acarretando prejuízos ﬁnanceiros para diversos colaboradores desta
fundação; e ressaltou a importância da atuação da Capro na relação das fundações de apoio com a
UnB. 1.3) A Presidente comunicou que a FAP-DF vai ter redução no repasse de recursos. Essa redução
causará impactos na receita desta fundação de apoio e foi feita articulação política para atenuar o impacto
desse corte de recursos. 1.4) A professora Adalene ressaltou que o esforço da UnB para apoiar a FAP-DF é
importante, e que a Presidência desta fundação de apoio deve defender a própria FAPDF. 1.5) O professor Gladston sugeriu que a Finatec seja auxiliada para que haja articulação com
o Governo do Distrito federal para dar suporte aos projetos que estão em andamento. 2) Processo n.º
23106.007633/2020-18. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a UnB e a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS, cujo objeto consiste na subconcessão de pesquisa para o programa de coﬁnanciamento de projetos "O Papel dos Serviços Ecossistêmicos na Adaptação às Mudanças Globais para
o Bem Estar da Humanidade" (SGP-HW). Valor do Projeto: não há repasse de recurso ﬁnanceiro entre os
partícipes. Unidade Acadêmica interessada: CDS. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. O relator
posicionou-se favoravelmente à aprovação do mérito institucional do presente projeto, entretanto solicitou
adequações à equipe gestora acerca das informações do projeto apresentadas no parecer e na ata de
aprovação da Unidade. DELIBERAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. 3) 23106.114532/2020-01. Termo
de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, por intermédio do Serviço Florestal Brasileiro, cujo objeto consiste no desenvolvimento do
projeto de extensão "Bioeconomia Florestal: estudo para inovação ﬁnanceira das cadeias de valor de base
ﬂorestal". Valor do projeto: R$119.952,00 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta e dois reais).
Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Liliane Campos Machado. Deliberação: homologado por
unanimidade. 4) 23106.076227/2020-03. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, cujo objeto é
apoiar o desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional, de interesse da UnB, intitulado
“Ações estratégicas para desenvolvimento institucional (PDI) da Faculdade UnB Planaltina – FUP". Valor
do projeto: R$ 708.800,00 (setecentos e oito mil e oitocentos reais). Unidade Acadêmica interessada: FUP.
Relator: Gladston Luiz da Silva. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 5) Aprovação da 50ª
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Reunião Ordinária da Capro. Aprovada por unanimidade. 6) Processo 23106.107938/2016-42. Deliberação
sobre proposta de Resolução que registra determinações, no âmbito da gestão de projetos de
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, cientíﬁco e tecnológico e de estímulo à
inovação, exaradas no Acórdão n.º 6979/2020-TCU-Primeira Câmara, do Tribunal de Contas da União.
Unidade interessada: Universidade de Brasília. Relatora: Cláudia Naves David Amorim. A presidente
procedeu à leitura da minuta da proposta de Resolução e os membros sugeriram modiﬁcações no texto da
proposta. DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade. 7) Homologação das aprovações ad
referendum nos seguintes processos: (7.1) 23106.116746/2019-70. Contrato a ser celebrado entre a UnB e
a Finatec, cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução do projeto de ensino
intitulado "Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino
Fundamental "Ciência é Dez". Valor do projeto: R$67.890,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa
reais).
Unidade
Acadêmica
interessada:
CEAD.
Relatora:
Cláudia
Naves
David
Amorim. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (7.2) 23106.100557/2020-19. Contrato a ser
celebrado entre a UnB e a Funape, que tem por objeto o apoio ao desenvolvimento do Projeto de Ensino,
Pesquisa, Extensão de interesse da UnB, intitulado “Organização e Gestão da Documentação Museológica
do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana”. Valor do projeto: R$ 273.900,00 (duzentos e
setenta e três mil e novecentos reais). Unidade Acadêmica interessada: FCI. Relatora: Cláudia Naves
David Amorim. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (7.3) 23106.109972/2020-38. contrato a
ser celebrado entre a UnB e a Funape, que tem por objeto o apoio à execução e ao desenvolvimento do
projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e Inovação Acadêmica sobre Regulação Responsiva no Setor
Aéreo Brasileiro”. Valor do projeto: R$ 448.140,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil cento e quarenta
reais). Unidade Acadêmica interessada: FD. Relatora: Cláudia Naves David Amorim. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. (7.4) 23106.117131/2019-61. Convênio de parceria a ser celebrado entre a
UnB, o Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement CIRAD, o Institut de Recherche pour le Développement - IRD, a Universidade da Guiana - UG, a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, a Universidade Federal do Amapá - Unifap, a
Universidade Anton de Kom - AdeKUS e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan,
sem a transferência de recursos ﬁnanceiros à UnB, cujo objeto consiste na execução do Projeto
"Açaí'Ação", no âmbito do Programa de Cooperação INTERREG Amazônia (PCIA) 2014-2020. Valor do
projeto: não há repasse de recursos ﬁnanceiros entre os partícipes. Unidade Acadêmica interessada:
FUP.
Relatora:
Neuma
Brilhante
Rodrigues.
DELIBERAÇÃO:
homologado
por
unanimidade. (7.5) 23106.092481/2020-41. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
UnB e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), cujo objeto consiste na execução do projeto de
pesquisa intitulado "Otimização Continuada-Aumento da eﬁciência dos modelos de apoio à tomada de
decisão”. Valor do projeto: R$547.269,47 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove
reais e quarenta e sete centavos). Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora:
Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 8) Processo n.º
23106.068472/2019-03. Prestação de contas referente ao TED n. 1690, celebrado entre a UnB e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do sistema SIMEC,
cujo objeto consiste na realização de Curso de especialização em Educação, Desenvolvimento Humano e
Inclusão Escolar. Valor do projeto: não se aplica. Unidade Acadêmia interessada:
CEAD. Relator: Jez Willian Batista. Retirado de Pauta. 9) Processo n.º 23106.148149/2019-12. Contrato
de prestação de serviços de monitoramento sismológico a ser celebrado entre a UnB, a Companhia
Energética SINOP e a Finatec, cujo objeto consiste no monitoramento sismológico da área de inﬂuência
do reservatório da UHE SINOP. Valor do projeto: R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Unidade
Acadêmica interessada: IG. Relatora: Daniela Marques de Moraes. A relatora destacou que o processo
não se trata de um projeto de extensão, mas sim prestação de serviço tecnológico especializado, não
obstante tenha começado a tramitar antes da instituição da Instrução Normativa da Capro n.º
0004/2020, que regulamenta a tramitação dos processos de prestação de serviços técnicos especializados
pela Universidade de Brasília. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 10) Homologação das demais
aprovações ad referendum nos seguintes processos: 10.1) 23106.110253/2020-60. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), cujo objeto é o projeto de pesquisa intitulado "Centro Colaborador - CECAMPE - UnB - Região
Centro-Oeste - Avaliação, Monitoramento e Capacitação no âmbito do PDDE e Ações Agregadas". Valor
do projeto: R$ 2.051.778,03 (dois milhões, cinquenta e um mil reais, setecentos e setenta e oito reais e três
centavos). Unidade Acadêmica interessada: ICS. Relatora:
Erondina Azevedo de Lima.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 10.2) 23106.072674/2020-85. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre UnB e a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
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Amapá (IFAP), que tem por objeto o projeto de ensino intitulado "Implementação do curso de Mestrado
em Direito, Estado e Constituição, MINTER DIREITO – UNB e IFAP– MEC/CAPES". Valor do projeto:
R$1.403.925,00 (um milhão, quatrocentos e três mil novecentos e vinte e cinco reais). Unidade Acadêmica
interessada: FD. Relator: Eduardo Tadeu Vieira. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 10.3) 23106.113349/2020-80. Termo de execução descentralizada - TED SIMEC n. 10025, a
ser celebrado entre a UnB e a Secretaria de Modalidades Especializadas em Educação (SEMESP) do
Ministério da Educação (MEC), cujo objeto é o curso "Práticas para o Ensino de Português Escrito como
Segunda Língua para Surdos". Valor do projeto: R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).
Unidade
Acadêmica
interessada:
IL.
Relator:
Gustavo
Adolfo
Sierra
Romero.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 10.4) 23106.096219/2020-75. Termo de Execução
Descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social do Ministério da Cidadania, que tem por objeto a realização de um projeto de extensão
para implantação de 3 (três) núcleos do programa Segundo Tempo Universitário e de 5 (cinco) núcleos do
programa Segundo Tempo Padrão na UnB. Valor do projeto: R$ 1.218.735,50 (um milhão, duzentos e
dezoito mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Unidade Acadêmica interessada: FEF.
Relatora: Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 11) Processo n.º
23106.060548/2020-88. convênio tripartite a ser celebrado entre a UnB, a Federação Nacional das Apaes e
a Finatec, cujo objeto é o estabelecimento das condições para a mútua cooperação entre os partícipes
visando a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado “Deﬁciência, garantia de
direitos e cidadania: políticas públicas e sociedade nas Américas”. Valor do projeto: R$360.960,00
(trezentos e sessenta mil novecentos e sessenta reais). Unidade Acadêmica interessada: FS. Relatora:
Luci Sayori Murata. Retirado de pauta. 12) Processo n.º 23106.018955/2020-92. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a UnB o Fundo Nacional de Saúde (FNS) do Ministério da Saúde e,
que tem por objeto o projeto de pesquisa intitulado "Produção e translação do conhecimento na validação
de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e jovens no
DF". Valor do projeto: 800.272,00 (oitocentos mil duzentos e setenta e dois reais). Unidade Acadêmica
interessada: DAC. Relator: Rafael Timóteo de Sousa Júnior. Retirado de pauta. 13) 10. Processo n.º
23106.120452/2020-86. XI Seminário de Pesquisas sobre Formação e Atuação de Professores
- GEPFAPe. Valor do projeto: não se aplica. Unidade Acadêmica interessada: FE. Relatora: Neuma
Brilhante Rodrigues. Retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas
e trinta e três minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a
presente ata, aprovada na 52ª Reunião Ordinária, realizada em 05/02/2021, 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 24/02/2021, às 15:22, 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 24/02/2021, às 17:14,
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 6296850 e o código CRC CE931253.
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