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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
(Capro), realizada dia quatro de março 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);
Caio Frederico e Silva (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); 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); João Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho
Universitário, representante titular dos campi); Luci Sayori Murata (representante titular da Câmara de
Extensão); Lúcio Remuzat Rennó (Decano do Decanato de Pós-Graduação); Maria de Fátima Rodrigues
Makiuchi (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra);
Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II), Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora
do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão);
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); Renato Tarciso Barbosa de
Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II);
Ricardo Ruviaro (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da
Terra); Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do
Conselho Universitário, representante titular dos campi); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular
da Câmara de Extensão); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação). Ausências justificadas: Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Reinaldo José
de Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Dando início à
ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A presidente da Capro informou que
haverá, em breve, apresentação do relatório anual da Capro ao Consuni. Informou também que houve
recomposição da comissão de prestação de contas, que vai ter como foco acompanhamento de projeto,
através das avaliações das prestações de contas anuais. Ela observou que haverá necessidade de criar um
normativo para acompanhamento de projetos especiais e que formará uma comissão para propor uma
instrução normativa para esses acompanhamentos. 1.2) A presidente informou ainda o lançamento do Edital
DPI/DPG Nº 01/2022 - Apoio à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação
com produção de artigos científicos, para apoiar publicação de artigos científicos em periódicos, e que
haverá um segundo edital, com um requisito especial, de associar o projeto de pesquisa a um ou mais
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ela informou ainda sobre o andamento de dois editais da
FINEP, o que foi complementado pela a servidora Síntia, que informou os membros da Capro sobre o
andamento das propostas institucionais que serão encaminhadas para concorrer aos editais Finep
PROINFRA 2021 e Doenças Negligenciadas. 1.3) A presidente relembrou da realização da SBPC 2022, de
24 a 30 de julho de 2022, e pediu apoio aos membros da Capro para fazer a divulgação em suas unidades, de
modo que a UnB tenha uma presença grande dos(das) estudantes, técnicos(as) e docentes. 1.4) Informou que
o DPI lançou um concurso de ilustração e texto para meninas de 12 a 15 anos da rede pública do DF. O
concurso ocorrerá na UnB no final de abril. 1.5) A presidente informou que haverá a implantação de
coordenadores de Pesquisa e Inovação, e pediu apoio aos membros da capro para que as respectivas unidades
acadêmicas indiquem seus representantes, de modo a apoiar a proposição de políticas de pesquisa na UnB e
também a implantação da política de inovação da UnB. 1.6) A Diretora do Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico informou sobre a aprovação da Certificação Cerne e a implantação da política
de inovação da UnB, por parte da multi-incubadora. Essa certificação vinha sendo trabalhado há muitos anos
e foi uma conquista 1.7) O Decano do Decanato de Pós-Graduação informou sobre o lançamento de um
conjunto de editais por parte do DPG, em que haverá recursos para bolsas de mestrado e doutorado. Ele
informou sobre o lançamento de um segundo conjunto de editais com recursos do PROAP de 2021, um deles
em parceria com o DPI. Ele informou que, em breve, deve sair edital do Capes PRInt, que está aguardando
apenas definição orçamentária. DPI. Finalizou dizendo que tem um edital interno aberto para doutorado
sanduíche, apoiado pela FAP-DF. 1.8) A Decana de Extensão expressou solidariedade ao falecimento do
Prof. José Luiz Villar Mella, vice-diretor da Faculdade Educação, tendo sido acompanhada por vários
colegas. Ela agradeceu o engajamento de todas as unidades no edital da UnB 60 anos. Ela agradeceu o
engajamento de todas as unidades no edital UnB 60 anos e falou sobre o workshop a ser realizado dia
05/03/22 em que serão dadas informações técnicas para ajudar a execução dos projetos. A decana informou
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também que a Câmara de Extensão se reunirá para aprovar ações de extensão com atividades
presenciais. 1.9) A Decana de Administração informou que o processo de simplificação de pagamento de
bolsas e auxílios foi finalizado, no âmbito do Programa Simplifica UnB, coordenado pela Vice-reitoria.
Trabalharam no processo as equipes do DPO, DAF, DPG e representantes das unidades acadêmicas. A
decana destacou que a simplificação dos processos de pagamento vai promover maior facilidade para a
instrução processual, com novos modelos de formulário e edital. Ela recomendou que a seleção de bolsistas
para atuar em projetos financiados pelas Fundações de apoio também deve observar esse trâmite, conforme
disposto na Resolução CAD n. 03/2018. 2) Aprovação da ata da 73ª Reunião Ordinária da Capro.
DELIBERAÇÃO: aprovada com uma abstenção.3) Processo n.º 23106.125992/2021-37. 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. Valor do projeto: R$ 137.760,00.
Unidade acadêmica interessada: FD. Relator: Gustavo Adolfo Sierra DELIBERAÇÃO: aprovado com
unanimidade. 4) 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. Valor do projeto: R$ 1.002.530,00 (um milhão, dois mil, quinhentos e trinta reais). Unidade
acadêmica interessada: FT/ENM. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: após
discussão na câmara foi aprovado as modificações solicitadas na 73ª Reunião Ordinária. 5) Processo
n.º23106.008230/2022-58. Ementa: termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no valor de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), cujo objeto consiste na realização de Mestrado Profissional em Governança e
Inovação em Políticas Públicas. Valor do projeto: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Unidade(s)
Acadêmica(s) interessada(s): FACE/GPP/PPG. Relator: Caio Frederico e Silva. DELIBERAÇÃO: aprovado
com unanimidade. Retifico pauta com o número errado 23106.131482/2018-01. 6) Processo nº
23106.088605/2021-74. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília- UnB e a
Fundação de Empreendimentos Científicos e tecnológicos - FINATEC, cujo objeto consiste no projeto de
inovação intitulado “Laboratórios de Robótica e Visão Computacional do Departamento de Engenharia
Mecânica”, compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004. Valor do projeto: R$ 1.046.068,00 (um
milhão, quarenta e seis mil e sessenta e oito reais). Unidade Acadêmica interessada: FT/ENM. Relator: Elder
Yokoyama. DELIBERAÇÃO: aprovado com unanimidade. Retifico pauta com o número
errado 23106.069896/2019-87. 7) Processo n.º 23106.086337/2021-56. Ementa: Contrato a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília- UnB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e tecnológicos FINATEC, que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do
projeto de estímulo à inovação intitulado "Laboratório de Energia e Ambiente/LEA do Departamento de
Engenharia Mecânica", compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004. A contratação pretendida é
oriunda da previsão de arrecadação própria do Laboratório de Energia e Ambiente do Departamento de
Engenharia Mecânica da UnB, proveniente da prestação de seus serviços, e o valor estimado desse contrato é
de R$ 1.208.384,00 (um milhão, duzentos e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais). Valor do projeto: R$
1.208.384,00 (um milhão, duzentos e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais). Unidade Acadêmica
interessada: FT/ENM. Relatora: Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: retirado de pauta. 8) Processo n.º
23106.079627/2021-43. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor estimado de R$
1.670.123,00 (um milhão, seiscentos e setenta mil, cento e vinte e três reais), cujo objeto é a contratação da
FINATEC para apoiar a execução do Projeto de estímulo à inovação intitulado “Laboratório de
Caracterização Termomecânica e Microestrutural de Materiais Inteligentes do Departamento de Engenharia
Mecânica”, compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004. Valor do projeto: R$ 1.670.123,00 (um
milhão, seiscentos e setenta mil, cento e vinte e três reais). Unidade Acadêmica Interessada: FT/ENM.
Relator: Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi. DELIBERAÇÃO: retirado de pauta. 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 75ª Reunião Ordinária, realizada em
18/03/2022 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,
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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 7899762 e
o código CRC 6F1F7744.

Referência: Processo nº 23106.022495/2022-69
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