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ATA DAOCTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada
em nove de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e doze minutos, presencialmente, na sala do
Conselho do Decanato de Pesquisa e Inovação, com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado
Telles Walter (Presidente); Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos); Alexandre
Pilati (Decano de Extensão), Caio Frederico e Silva (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); 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 suplente dos campi), Jeremias Pereira (Representando
Decanato de Administração), Liliane Campos Machado (membro do Conselho universitário, representante
titular da área de Ciências Humanas I), Lívia Cristina Lira de Sá Barreto (representante suplente da câmara de
extensão), Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Humanas e Sociais I); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II); Marileusa
Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); Ugo Silva Dias
(representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação), Ricardo Ruviaro (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Ausências justificadas: Diêgo
Madureira de Oliveira (Decano de Ensino e de Graduação);Lúcio Remuzar Rennó (Decano de Pós-Graduação);
Patricia Maria Fonseca Escalda (membro suplente da Câmara de Ensino e Graduação); Reinaldo José Miranda
Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); 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); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular da Câmara de
Extensão); Vanessa Carvalho de Andrade (representante titular da Câmara de Extensão); Sandro Augusto
Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Wagner Rodrigues dos
Santos (representante titular da Câmara de Ensino e Graduação).  Dando início à ordem do dia, seguimos aos
ITENS DE PAUTA:1) Informes: 1.1) A presidente informou que está em vigência o edital 01, que apoia a
publicação de artigo científico em periódico que exigem taxa de publicação. A presidente informou também
que vários editais da FINEP estão sendo divulgados e propostas estão sendo construídas pelas unidades
acadêmicas, com apoio do DPI. 2. A presidente informou que no dia 08/09/2022 foi realizado uma reunião com
os coordenadores de pesquisa e inovação. Ela ressaltou que há unidades que não fizeram o ato nomeando o
coordenador de pesquisa e inovação ainda. Dessa forma, reforçou que as unidades publiquem esse ato, tendo
reafirmado que esses coordenadores possuem o mesmo status dos coordenadores de graduação, pós-graduação
e extensão. A presidente destacou que as atividades desses coordenadores estão sendo propostas nas reuniões,
contudo a presidente informou que o papel inicial será a de implementar a política de inovação junto às
unidades acadêmicas e assegurar a participação da comunidade acadêmica junto aos comitês da DIRPE e
NITCDT, do DPI, e também junto ao PCTec. 2. Aprovação da ata da 83ª Reunião Ordinária da Capro.
Deliberação: aprovado com uma abstenção. 3. Homologação da aprovação ad referendum no processo:
3.1 Processo nº 23106.032872/2022-78. 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$
1.000.000,00 (um milhão de reais), que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento projeto de pesquisa intitulado “Projeto Escola da Família: Promovendo Saúde Mental na
Parentalidade”. Valor do projeto: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): IP. Gestor: Daniela Scheinkman. Coordenador: Katia Cristina Tarouquella. Relator: Renato
Tarciso Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.2 Processo nº 23106.018125/2022-
27. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa
(FUNAPE), no valor de R$ 828.765,43 (oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e três centavos), que tem por objeto a contratação da fundação de apoio para capacitação de servidores
ligados ao Ministério da Educação e suas entidades por meio da realização de uma turma de Mestrado
Profissional em Administração Pública (MPA) do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da
Universidade de Brasília (UnB), oriundo do termo de execução descentralizada nº 10317 celebrado entre a
Secretaria de Educação Superior (MEC/SESU) e a Universidade de Brasília, em 11/02/2022. O processo SEI do
referido TED é o n. 23106.141877/2019-95. Valor do projeto: R$ 828.765,43 (oitocentos e vinte e oito mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FACE.
Gestor: Adalmir de Oliveira Gomes. Gestora Substituta: Marina Figueiredo Moreira. Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walter. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.3 Processo nº 23106.061245/2022-44.
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Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa
(FUNAPE), no valor de R$ 1.355.181,82 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e um
reais e oitenta e dois centavos), que tem por objeto a contratação da FUNAPE para apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de extensão intitulado "Programa de Extensão para Implementação da Política de
Vigilância em Saúde do SUS e a Participação da Comunidade". O instrumento principal já foi aprovado na
Capro (processo 23106.038265/2022-11). Valor do projeto: R$ 1.355.181,82 (um milhão, trezentos e cinquenta
e cinco mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s):
DEX. Gestor: Alexandre Simões Pilati. Coordenadora: Flávia Motoyama Narita. Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walter. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.4 Processo nº 23106.070518/2022-41.
Ementa: contrato que será celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 48.400,00, cujo objeto será "(...) a contratação da
FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Extensão intitulado “Capacitação em
Building Information Modeling – BIM (BIM Essentials)” oriundo do Termo de Execução Descentralizada nº
001/2022, celebrado entre a Agência Nacional de Mineração - ANM e a Universidade de Brasília, em
07/06/2022". Ressalto que o termo de execução descentralizada (TED) vinculado ao contrato deste processo já
foi aprovado por essa Câmara, no processo 23106.116662/2021-51. Valor do projeto: R$ 48.400,00 (quarenta e
oito mil e quatrocentos reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): PCTec. Gestora: Raquel Naves
Blumenschein. Coordenadora: Michele Tereza Marques Carvalho. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. Deliberação: aprovado por unanimidade. 4. Processo nº 23106.085557/2022-43. Ementa: Avaliação
de Desempenho FINATEC. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI. Relator: Gustavo Adolfo Sierra.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 5. Processo nº 23106.079080/2019-61. Ementa: Trata-se de
proposta de alteração na Resolução da Capro n.º 0005/2020, que define, regulamenta a tramitação e estabelece
os procedimentos de prestação de contas e avaliação de resultados de projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação celebrados com instituições
internacionais ou estrangeiras na Universidade de Brasília. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI.
Relatora: Alice Cidade da Silva Ferraz. Deliberação: aprovado por unanimidade o encaminhamento de
editar nova resolução que disponha sobre a atualizações das nomenclaturas. 6. Processo nº
23106.043244/2021-37. Ementa: acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
- UnB e o Ministério da Infraestrutura, representado pela Secretaria Nacional de Transportes - SNTT, cujo
objeto é apoiar as análises e interpretações dos dados nacionais de acidentes de trânsito, constantes do Registro
Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), a fim de suportar tecnicamente, com
direcionamentos e propostas de ações, políticas públicas que possam ser implantadas visando à melhoria da
segurança viária no Brasil, e à consequente diminuição do número de óbitos e de feridos em acidentes de
trânsito, possibilitando, ainda, o desenvolvimento de pesquisas em nível de graduação e pós-graduação,
empregando dados atuais do cenário brasileiro. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Michelle
Andrade. Gestor Substituto: Alan Ricardo da Silva Relatora: Mariana Guerra. Deliberação: aprovado por
unanimidade. 7. Processo nº 23106.067281/2022-11. Ementa: acordo de parceria para PD&I a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB), a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, a
Universidade Federal do ABC - UFABC, a Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas - FIPT, a
Universidade de São Paulo - USP, a Fundação Educacional Inaciana PE. Saboia Medeiros, o Centro
Universitário FEI, a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (FINATEC), a Mercedes-Benz
do Brasil LTDA, a Hion Soluções e Tecnologia e a Clarios Energy Solutions Brasil LTDA, que tem por objeto
apoiar e promover o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, a inovação, a segurança veicular, a
proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade de automóveis, caminhões, ônibus, chassis
com motor e autopeças no âmbito do Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística. Valor do projeto: R$
4.142.707,55 (quatro milhões cento e quarenta e dois mil setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FGA Gestor: Renato Vilela Lopes. Coordenador: Evandro Leonardo
Silva Teixeira. Relator: Ugo Silva Dias. Deliberação: aprovado por unanimidade. 8. Processo nº
23106.046869/2021-51. Ementa: acordo a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação
Roberto Marinho, cujo objeto é estabelecer uma metodologia de trabalho que vise a estudar oportunidades de
desenvolver projetos educacionais presenciais e através da TV; intercâmbio, coprodução e difusão de conteúdos
audiovisuais no Canal Futura; compartilhamento de conhecimentos sobre tecnologias e metodologias no âmbito
da comunicação e da mídia e seus processos. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): UnBTV. Gestor: Rafael
Litvin Villas Bôas. Coordenador: Ig Uractan Freitas Carvalho. Relator: Maria Inês Gandolfo Conceição.
Deliberação: aprovado com uma abstenção. 9. Processo nº 23106.028234/2022-52. Ementa: convênio a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal
(FAPDF) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para a execução do projeto de pesquisa intitulado "Pesquisa e
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capacitação do Ecossistema de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal", a ser coordenado pelo Prof. Dr.
Roberto de Góes Ellery Junior. Valor do projeto: 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Unidade(s)
Acadêmica(s) interessada(s): FACE. Gestor: Roberto de Góes Ellery Junior. Coordenador: Marina Delmondes
de Carvalho Rossi. Relator: Reinaldo José Miranda Filho. Deliberação: retirado de pauta. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e dez minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos,
Secretário da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 85ª Reunião Ordinária, realizada em 23/09/2022 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 23/09/2022, às 18:02, 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 26/09/2022, às 10:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8711453 e o
código CRC 358ACC31.
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