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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada
em três de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e onze minutos, por videoconferência, com a presença
dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Alice Cidade da Silva Ferraz
(Diretora da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos); Caio Frederico e Silva (representante titular da
Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); Elder Yokoyama (representante titular da Câmara de Ensino e
Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área
de Ciências da Vida); Luci Sayori Murata (representante titular da Câmara de Extensão); Lúcio Rennó (Decano
de Pós-Graduação); Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante titular
da área de Ciências Humanas e Sociais I); Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Marileusa Dosolina Chiarello
(Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); Mariana Guerra (representante das Ciências
Humanas e Sociais II); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Ricardo Ruviaro (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Rozana Reigota Naves
(Decana de Administração); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); 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); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante
titular da Câmara de Extensão). Ausências justificadas: Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa);
Diêgo Madureira de Oliveira (Decano de Ensino e de Graduação); Ugo Silva Dias (representante titular da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1)
Informes: 1.1) A presidente lembrou a realização da 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC 2022). Ela informou que, conforme aprovado pelo CEPE, o evento é parte do
semestre acadêmico e que, junto com o DEX, criará um projeto de extensão para incentivar a participação
do(a)s estudantes, dando direito a créditos de extensão. A presidente destacou a riqueza desse evento e solicitou
apoio aos membros da Capro para que incentivassem, nas suas respectivas unidades acadêmicas, a participação
da comunidade da UnB no evento. 1.2) A presidente informou sobre o corte linear orçamentário realizado pelo
governo federal. Destacou que haverá impactos em projetos dos decanatos, como os editais que vêm sendo
operacionalizados pelo DPI. Ela informou que o corte foi realizado juntando os recursos do tesouro com os de
arrecadação própria. 1.3) A Decana de Extensão explicou que haverá um comunicado assinado por todos os
decanos reforçando a presença da SBPC na semana de 24 a 30 de julho. Ela solicita também que os
representantes da Capro, sobretudo diretores, ressaltem, junto às suas unidades acadêmicas, a importância do
evento. 1.4) A Decana de Extensão agradeceu as unidades pela inscrição dos projetos na semana universitária
(Semuni). Informou que o prazo de submissão de projetos para a Semuni foi estendido até o dia 10 de junho,
destacando que a semana universitária será presencial. Solicitou apoio de toda a comunidade acadêmica. 1.5) A
representante titular da área de Ciências da Vida e a representante titular da Câmara de Extensão destacaram a
necessidade de adesão dos docentes buscando engajamento de todos na semana da SBPC. Reforçaram a
necessidade de informativos institucionais sobre a semana da SBPC para que, dessa forma, possa ser enfatizado
entre os docentes que não devem ser realizadas atividades, sobretudo avaliativas, nessa semana, visando buscar
maior participação da comunidade acadêmica. 2. Aprovação da ata da 79ª Reunião Ordinária da Capro.
Deliberação: aprovado com 6 abstenções. 3. Homologação da aprovação ad referendum nos processos: 3.1.
Processo nº 23106.057402/2022-17. Institucional convênio 0102/21. Ementa: convênio tripartite a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB, a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos
- FINATEC (convenente) e a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (concedente), no valor de R$
1.995.433,10 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos),
cujo objeto consiste na transferência de recursos financeiros, pela concedente à convenente, para a execução do
projeto intitulado "Nanomateriais inseridos em plataformas fabricadas por impressão tridimensional para
aplicações em saúde". Valor do projeto: R$ 1.995.433,10 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil,
quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI. Gestor: Maria
Emília Machado Telles Walter. Coordenador: Sônia Nair Báo. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter.
Deliberação: aprovado com unanimidade. 3.2 Processo nº 23106.042667/2022-11. Ementa: Termo de execução
descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério da Saúde - MS,
cujo objeto consiste na "Avaliação econômica em saúde no Brasil: pesquisa e capacitação aplicadas ao
desenvolvimento do SUS", no valor de R$ 1.222.800,00 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil e oitocentos
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reais). Valor do projeto: R$ 1.222.800,00 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil e oitocentos reais).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FM. Gestor: Ivan Ricardo Zimmermann. Coordenador: Rodrigo Luiz
Carregaro. Relatora: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado com unanimidade. 4. Processo
nº 23106.046757/2021-08. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução do projeto de estímulo à inovação
intitulado “Apoio às atividades do laboratório de Neurofarmacologia da UnB (Neuropharma Lab) ”,
compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004. Valor do projeto: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s):IB. Gestor: Jair Trapé Goulart. Coordenador: Márcia Renata Mortari.
Relatora: Simone Perecmanis. Deliberação: aprovado com unanimidade. 5. Processo n° 23106.038435/202004. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento
Científicos e Tecnológicos (Finatec) cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do Projeto de Ensino intitulado “Doutorado Interinstitucional em Educação com a
Universidade Estadual de Montes Claros”. Valor do projeto: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil
reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FE. Gestor: Maria Lídia Bueno Fernandes. Coordenador:
Cláudia Márcia Lyra Pato. Relatora: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Deliberação: aprovado com
unanimidade. 6. Processo nº 23106.076535/2021-10. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade
de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC) cujo objeto
consiste na execução do projeto “Mestrado Profissional em Governança e Inovação em Políticas Públicas".
Valor do projeto: R$ R$ 704.000,00 (setecentos e quatro mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s):
FACE. Gestor: José Antônio de França. Coordenador: Christiana Soares de Freitas. Relator: Reinaldo José.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 23106.127524/2021-05. Ementa: contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução do projeto de
ensino intitulado "Curso de Especialização Lato Sensu em Fisioterapia Neurofuncional", no valor estimado de
R$ 283.200,00 (duzentos e oitenta e três mil e duzentos reais). valor do projeto: R$ 283.200,00 (duzentos e
oitenta e três mil e duzentos reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FCE. Gestor: João Luiz Quaglioti
Durigan. Coordenador: Felipe Augusto dos Santos Mendes. Relator: Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 8. Processo n° 23106.080036/2021-19. Processo retirado de pauta
na 75ª RO, para adequações. Ementa: contrato tripartite a ser celebrado entre a Universidade de Brasília- UnB,
a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (FINATEC) e a Companhia Vale do Rio Doce VALE S.A., cujo objeto consiste na execução da pesquisa: "USO DE HABITAT POR Anoura geoffroyi EM
ÁREA DE CAVERNAS CÁRSTICAS NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO - MG", no valor estimado de
1.677.537,39 (Um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e nove
centavos). Valor do projeto: R$ 1.677.537,39. Unidade Acadêmica Interessada: IB/ZOO. Gestor: Ricardo
Bomfim Machado. Coordenador: Ludmilla Moura de Souza Aguiar. Relator: Luci Sayori Murata. 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 80ª Reunião
Ordinária, realizada em 01/07/2022 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 07/07/2022, às 19:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Santos, Secretário(a) da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 08/07/2022, às 11:58, 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 8355683 e o
código CRC EE0E6485.
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