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ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada dia
dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinco minutos, por videoconferência, com
a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Alexandre Simões
Pilati (Decano Substituto do DEX); Caio Frederico e Silva (representante titular da Câmara de Pesquisa e
Pós Graduação); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Elder Yokoyama (representante
titular da Câmara de Ensino e Graduação); Fabrícia Teixeira Borges (representante das Ciências Humanas
e Sociais I) Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências da Vida); Jeremias Pereira da Silva Arraes (Decano Substituto do DAF); Luci Sayori Murata
(representante titular da Câmara de Extensão); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e
Sociais II), Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico);
Patrícia Maria Fonseca Escalda (representante suplente da Câmara de Ensino e Graduação); Pedro
Henrique Rocha Lopes (Diretor substituto da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos); 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); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências da Vida); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação).
Ausências justificadas: Diêgo Madureira de Oliveira (Decano de Ensino e de Graduação); Maria de Fátima
Rodrigues Makiuchi (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas
e da Terra); Lúcio Remuzat Rennó (Decano do Decanato de Pós-Graduação); Sandro Augusto Pavlik
Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Tânia Cristina da Silva Cruz
(representante titular da Câmara de Extensão). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE
PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Diretora de Pesquisa, Cláudia Naves David Amorim, registrou que o edital de
apoio a laboratórios multiusuários já teve o seu resultado divulgado. Informou que, como não foi
utilizado todo o recurso disponível, o qual é proveniente de emenda parlamentar, haverá um segundo
edital, similar ao primeiro, para conseguir atender mais laboratórios. 1.2) A diretora de pesquisa destacou
que, em relação à infraestrutura de pesquisa, houve uma discussão na CPP, e a proposta da nova
resolução foi encaminhada ao CEPE. Nessa resolução, estão previstos sete tipos de estruturas de
pesquisa. Após aprovação no CEPE, a resolução entrará em vigor. 1.3) A servidora Síntia Pinheiro Gomes
Tavares, que acompanha os projetos institucionais da Finep, forneceu mais detalhes sobre os dois editais
– PROINFRA e DOENÇAS NEGLIGENCIADAS - e destacou que, para o edital PROINFRA, foram recebidos 8
projetos, que foram apreciados por uma comissão formada por representantes das diversas áreas. A
comissão selecionou dois projetos, o limite do edital, e divulgou o resultado dia 16/02/2022 no site do
DPI. Em relação ao edital FINEP DOENÇAS NEGLIGENCIADAS, foi realizada uma reunião dia 10/02/22 com
14 professores interessados. Houve manifestação de interesse em duas das três linhas de pesquisa do
edital. Decidiu-se que uma será coordenada pela Profa. Anamélia Bocca, do Instituto de Biologia; e a
outra, pela Profa. Lívia Barreto, da FCE. A servidora Síntia informou que o DPI irá fornecer,
posteriormente, mais informações sobre uma nova chamada da FINEP denominada “Ambientes
controlados e salas limpas”. 1.4) A diretora de pesquisa informou sobre as novas nomeações da Capro: o
professor Augusto da Silva Junior, como representante da CEG, e a professora Fabrícia Borges,
representante das Ciências Humanas e Sociais I - pelo período de três meses – durante o afastamento da
Profa. Maria Inês. Ela informou ainda que a Profa. Mariana Guerra (FACE) foi indicada pelo Consuni para
substituir o Prof. Tiago Quiroga (FAC) na área de Ciências Humanas e Sociais I. 1.5) A Profa. Cláudia
Amorim informou que o Consuni aprovou a solicitação da Finatec para atuar como fundação de apoio ao
IFB. 1.6) A presidente destacou o brilhante trabalho da comissão de prestação de contas/avaliação de
resultados da Capro. O Consuni aprovou, pela primeira vez, 52 prestações de contas/avaliação de
resultados finais na sua 490ª reunião, realizada em 11/2/2022. 1.7) O Decano Substituto do DEX, Prof.
Alexandre Simões Pilati, informou que foi divulgada, em vários canais de comunicação da UnB, uma
chamada para a primeira edição do projeto de ensino, pesquisa e extensão - “UnB perto de você” voltado ao protagonismo feminino. O projeto será realizado na segunda quinzena de março. Ele disse que
o DEX está disponível para sanar qualquer dúvida e solicitou que os professores divulguem a chamada em
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suas unidades. 1.8) A presidente da Capro desejou boas-vindas aos novos membros: Mariana Guerra,
Fabrícia Teixeira e Augusto Silva, e agradeceu aos servidores Matheus Pereira e Síntia Pinheiro que
prepararam o material de apresentação das prestações de contas ao Consuni. Ela destacou que a reitora
Márcia Abrahão deseja dar mais visibilidade aos produtos acadêmicos dos projetos, melhorando os
indicadores da UnB. 1.10) Por fim, a diretora de pesquisa informou que o DPI conseguiu financiar 75%
dos projetos de pesquisas submetidos ao COPEI. 2) Aprovação da ata da 72ª Reunião Ordinária da Capro.
DELIBERAÇÃO: aprovada com três abstenções.3) Processo n. º 23106.117462/2021-15. Ementa: Termo de
Adesão de projeto selecionado para receber cota do Fundo Geral vinculado ao "Fundo Covid-19 - UnB em
Ação". O projeto em questão é intitulado "Laserterapia em pacientes portadores de neoplasias malignas:
reduzindo os fatores de risco para a infecção do COVID-19'. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad.
DELIBERAÇÃO: aprovado com unanimidade. 4) Processo n. º 23106.125992/2021-37. Resposta dos
Professores da Faculdade de Direito. Ementa: Acordo de cooperação a ser celebrado entre a Universidade
de Brasília (UnB) e a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho - ABET cujo objeto é garantir as
condições institucionais para mapear, sistematizar e divulgar as investigações sobre o tema trabalho que
estão sendo realizadas no Brasil. Relator: Gustavo Adolfo Sierra. DELIBERAÇÃO: processo retirado de
pauta, com encaminhamento no sentido da Presidente da Capro construir com os gestores e a Direção da
Faculdade de Direito uma solução para o problema da representação da UnB e da Associação serem a
mesma pessoa. 5) Processo n. º 23106.086341/2021-14. Ementa: contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília - UnB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC,
no valor de R$ 1.002.530,00 (um milhão, dois mil, quinhentos e trinta reais), cujo objeto é a contratação
da FINATEC para apoiar a execução do Projeto de estímulo à inovação intitulado “Laboratório de Ar
Condicionado e Refrigeração do Departamento de Engenharia Mecânica”, compatíveis com os objetivos
da Lei nº 10.973/2004. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade, mas condicionado à adequação da participação dos bolsistas de inovação. O problema é
que não podem ser pagas bolsas de inovação para PSTE. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às onze horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da
CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 74ª Reunião Ordinária, realizada em 04/03/2022 e subscrita
por mim e pela Presidente da Capro.
Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 18/04/2022, às 17:56,
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 7900023 e
o código CRC 1C45826F.
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