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ATA DA OCTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em primeiro de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 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); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Caio Frederico e Silva (representante titular da Câmara
de Pesquisa e Pós Graduação); Liliane Campos Machado (membro do Conselho universitário, representante titular da área de Ciências Humanas I), Luci
Sayori Murata (representante titular da Câmara de Extensão); Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências Humanas e Sociais I); Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); 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:
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); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II); 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 informou que o
DPI está empenhado em aprimorar as propostas institucionais a serem submetidas aos editais FINEP. A presidente solicitou que as unidades busquem
seguir as orientações dadas pelo DPI nos projetos FINEP, feitas com base nas avaliações ruins que a UnB vem recebendo, com o intuito de melhorar
fortemente a qualidade dos textos dos projetos submetidos aos editais. 1.2) A presidente informou sobre o edital conjunto DPI/DPG n. 02, que apoia
projetos de pesquisa com a publicação de artigos em periódicos qualificados. O resultado provisório foi informado à comunidade em junho. 1.3) A
presidente informou que a primeira reunião do DPI e do PCTec com os Coordenadores de Pesquisa e Inovação foi realizada no dia 10 de junho, com
informações gerais sobre ambas as unidades, para subsidiar o trabalho desse grupo de coordenadores. 1.4) A presidente informou que, na última reunião do
CEPE, foi aprovado o normativo sobre infraestruturas de pesquisa, discutido inicialmente na CPP. 1.5) A presidente relembrou sobre a SBPC que será
realizada de 24 a 30 de julho, tendo ressaltado a sua importância e relembrado que os espaços do ICC e do Pavilhão João Calmon estarão ocupados pelo
evento. Lembrou ainda que o estacionamento do ICC Norte estará fechado ao trânsito, assim como parte da rua do Restaurante Universitário e da rua que
fica entre o ICC Norte e os Pavilhões João Calmon e Anísio Teixeira. Ela solicitou apoio das unidades acadêmicas e destacou que será divulgado um
projeto creditando créditos de extensão a estudantes e técnicos, para incentivar a participação na SBPC. 1.6) A Decana de Administração informou que
participou de uma reunião com a Procuradoria Geral Federal, convidada pela Procuradoria Federal junto à UnB, que contou também com a presença sa
Diretora de Pesquisa, professora Cláudia Amorim, em que a Procuradora Federal que coordena a área nacional de educação apresentou e debateu com os
participantes temas de interesse da universidade. A professora destacou, na reunião, aspectos relativos às prestações de contas de projetos de pesquisa. A
Diretora de Pesquisa corroborou as informações e destacou a importância de ter um setor na Procuradoria Federal que avalie as necessidades específicas do
setor de educação superior. 1.7) A representante titular da área de Ciências da Vida se despediu da câmara e agradeceu os ensinamentos recebidos. A
representante titular da Câmara de Extensão também se despediu e agradeceu os colegas pelos debates realizados na Capro. 1.8) A professora Liliane
Campos Machado, diretora da Faculdade de Educação, informou que haverá reunião dos coordenadores de pós-graduação de todo o país, em torno de 180
professores, que deverá ocorrer logo após a SBPC. 2. Aprovação da ata da 79ª Reunião Ordinária da Capro. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.
A presidente da Capro apresentou o Relatório da Capro 2021 aos membros da câmara. A decana de Administração destacou a importância e o trabalho da
Câmara. A presidente e os membros agradeceram o trabalho das equipes do DPI. Foi solicitado aos membros da câmara que enviassem as sugestões para o
texto do relatório e para a apresentação, de modo a subsidiar a presidente da Capro na apresentação ao Consuni. 4. Aprovação das avaliações de resultados
parciais e finais de projetos. A presidente agradeceu aos membros da comissão e informou que, após aprovação na Capro, os processos deverão ser
apreciados e aprovados pelo CONSUNI. Os processos em pauta foram:
Prestação de avaliação de resultados parciais.
Processo SEI n° Gestor/ Unidade acadêmica Relator na Capro Deliberação
1. 23106.067141/2017-86 Letícia Lopes Leite/ CEAD Joao Paulo Chieregato Aprovado
2. 23106.029074/2018-82 Daniel Monteiro Rosa/ FT Clésia Camilo Pereira Aprovado
3. 23106.017807/2019-17 Cláudia da Conceição Garcia/ FAU Neuma Brilhante Aprovado
4. 23106.156586/2017-30 Dioney Moreira Gomes/ IL Joao Paulo Chieregato Aprovado
5. 23106.142331/2018-71 Mariana Costa Bernardes Matias/ FT Clésia Camilo Pereira Aprovado

5. Prestação de avaliação de resultados finais.
Processo SEI n° Gestor/ Unidade acadêmica Relator na Capro Deliberação
1. 23106.035320/2020-50 Maria Fátima de Sousa/ CEAM Cristiano Jacques Miosso Aprovado
2. 23106.032067/2022-44 Maria Emília Machado/ DPI Cristiano Jacques Miosso Aprovado
3. 23106.096751/2019-59 Ivoneide Brito de Oliveira/FAC Caio Frederico e Silva Aprovado
4. 23106.090301/2016-18 Márcio Muniz de Farias/ FT Caio Frederico e Silva Aprovado
5. 23106.124833/2019-09 Leonardo Cavalcanti/ICS Clésia Camilo Pereira Retirado de pauta
6. 23106.113349/2020-80 Sandra Patrícia de Faria/IL Liliane Campos Machado Aprovado
7. 23106.061819/2017-17 Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende/ FEF Liliane Campos Machado Retirado de pauta
8. 23106.062639/2019-14 Maria Eduarda Tannuri/ FACE Patricia Maria Fonseca Escalda Aprovado
9. 23106.030623/2018-61 Helena Eri Shimizu/ DPG Joao Paulo Chieregato Aprovado

 
Foram retirados de pauta os processos 23106.124833/2019-09 e 23106.061819/2017-17 por solicitação das pareceristas Clésia Camilo Pereira e Liliane
Campos Machado respectivamente. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 6. Homologação da aprovação ad referendum no processo: 6.1 Processo
n° 23106.080036/2021-19. Processo retirado de pauta na 75ª e 79 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.
Relatora: Luci Sayori Murata. Deliberação: Foi aprovado por unanimidade, com recomendação aos gestores para que na dificuldade de autorizações
ou licenças os recursos não sejam executados em sua totalidade e haverá uma reunião com os professores para maiores esclarecimentos. 6.2
Processo nº 23106.068563/2022-36. Finep - convênio 0019/22. Ementa: convênio tripartite a ser celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB
(executora), a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC (convenente) e a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
(concedente), cujo objeto consiste na transferência de recursos financeiros, pela concedente à convenente, para a execução do projeto intitulado
"Manutenções em Infraestruturas Prioritárias da Universidade de Brasília". Valor do projeto: R$ 472.589,25 (quatrocentos e setenta e dois mil quinhentos e
oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI. Gestor: Maria Emília Machado Telles Walter. Coordenador:
Fernando Araripe Gonçalves Torres. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado por unanimidade. 7. Processo nº
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23106.049394/2022-35. 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 e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Consolidação
do Grupo de Estudos em Resíduos Orgânicos de Interesse para a Agricultura (GERA) por meio da aquisição de equipamentos analíticos”. A contratação
pretendida é oriunda da emenda parlamentar nº 40820009 (8214003), PLN 19/2021 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022, destinada a custear as
despesas relativas à reestruturação e modernização das Instituições Federais, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). valor do projeto: R$
600.000,00 (seiscentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FAV. Gestor: Alessandra Monteiro de Paula. Coordenador: Jader Galba Busato.
Relatora: Mariana Guerra. Deliberação: aprovado por unanimidade. 8. Processo nº 23106.082034/2021-64. Ementa: acordo de parceria a ser celebrado
entre a De Heus Indústria e Comércio de Nutrição Animal Ltda e a Universidade de Brasília (UnB), com a interveniência da Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 150.300,97 (cento e cinquenta mil, trezentos reais e noventa e sete centavos), que
tem por objeto o estabelecimento das condições para a mútua cooperação entre os partícipes visando à execução do projeto de pesquisa, desenvolvimento e
inovação intitulado “Avaliação de aditivos naturais como substitutos dos ionóforos na dieta de bovinos em pastejo, efeitos no desempenho, na carcaça e na
qualidade da carne”. Valor do projeto: R$ 150.300,97 (cento e cinquenta mil, trezentos reais e noventa e sete centavos). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): FAV. Gestor: José Mauro da Silva Diogo. Coordenador: Sergio Lucio Salomon Cabral Filho. Relator: Elder Yokoyama. Deliberação:
aprovado por unanimidade. 9. Processo nº 23106.063195/2019-34. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
(Eletrobras) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 649.782,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais), que tem por
objeto a contratação de serviços de monitoramento sismológico contemplando a realização de estudos da atividade sísmica na área de interesse da
ELETRONORTE, em especial nas áreas dos reservatórios das usinas hidrelétricas, bem como nas áreas em estudo para implantação de futuros
aproveitamentos hidrelétricos da Eletronorte conforme INCOTERMS 2020. valor do projeto: R$ 649.782,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e
oitenta e dois reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IG. Gestor: George Sand Leão Araújo de Franca. Coordenador: Lucas Vieira Barros. Relator:
Ugo Silva Dias. Deliberação: retirado de pauta para esclarecimentos. 10. Processo nº 23106.020104/2022-71. Ementa: Projeto contemplado pelo
"Fundo de Doações Covid-19 - UnB em Ação" intitulado "Chatbot no WhatsApp para monitoramento de monitoramento em tempo real em alta escala".
Valor do projeto: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FGA. Gestor: Carla Silva Rocha Aguiar. Coordenador: Carla Silva
Rocha Aguiar. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Deliberação: aprovado por unanimidade. 11. Processo nº 23106.127661/2021-31. Ementa:
termo de cooperação técnico-financeira, no valor de R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), a ser celebrado entre a Norte Energia S.A., a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto consiste no auxílio técnico-
financeiro pela Norte Energia para a continuidade dos estudos sismológicos especializados pela Universidade, relativos ao monitoramento e à análise dos
dados sísmicos das Estações Sismográficas ATM1, BM01 e BM02 da UHE Belo Monte e em sua região de influência, onde já existem três estações
sismológicas instaladas, e cujos dados são enviados on-line ao Laboratório Sismológico da Universidade, visando o atendimento ao Programa de
Monitoramento da Sismicidade (PBA 10.1) da UHE Belo Monte. Valor do projeto: R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais). Unidade(s)
Acadêmica(s) interessada(s): IG. Gestor: Marcelo Peres Rocha. Coordenador: Giuliano Sant'Anna Marotta. Relator: Ricardo Ruviaro. Deliberação:
aprovado por unanimidade. 12. Processo nº 23106.026146/2022-16. Ementa: emenda parlamentar de bancada nº 71080011, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), que tem por objeto a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão intitulado "Curso de extensão em Comunicação, Gênero e
Agroecologia". Valor do projeto: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FUP. Gestor: Caroline Siqueira Gomide.
Coordenador: Eliene Novaes Rocha. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado por unanimidade. 13. Processo nº
23106.044311/2022-11. Ementa: emenda parlamentar nº 40530006 (8012341), de autoria da Deputada Federal Paula Belmonte, para o exercício de 2022,
no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que ingressará no orçamento da Universidade de Brasília (UnB). A referida emenda será
utilizada para a gestão do projeto de extensão "Capacitação em Agricultura Sustentável: cultivos de plantas e criação de animais com vistas a alimentação
saudável". Valor do projeto: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FAV. Gestor: Cássio José da Silva.
Coordenador: Michelle Souza Vilela. Relatora: Tânia Cristina da Silva Cruz. Deliberação: aprovado por unanimidade. 14. Processo nº
23106.103909/2021-79. Ementa: termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Polícia Federal (PF), no
valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), cujo objeto consiste na mútua cooperação entre os partícipes para a organização de atividades acadêmicas
destinadas ao desenvolvimento e profissionalização dos servidores da Polícia Federal, bem como a cooperação técnica com vistas ao desenvolvimento de
projetos e ações de interesse comum, voltados para o ensino e pesquisa, treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de
tecnologias, conhecimentos e, especialmente, o planejamento e desenvolvimento institucional por intermédio da realização de curso de mestrado
profissional em Administração Pública para até 22 servidores da Polícia Federal, com oferta de disciplinas em formato híbrido, remoto ou presencial,
conforme normas vigentes da Universidade. Valor do projeto: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FACE.
Gestor: Adalmir de Oliveira Gomes. Coordenador: Marina Figueiredo Moreira. Relator: Reinaldo Jose de Miranda Filho. Deliberação: aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da
CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 81ª Reunião Ordinária, realizada em 15/07/2022 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 18/07/2022, às 20:04, 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 19/07/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8404286 e o código CRC E18E2927.
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