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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
(Capro), realizada em dezoito de março de dois mil e dois, às nove horas e quatro minutos, por
videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Caio Frederico e Silva (representante titular da
Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Diêgo
Madureira de Oliveira (Decano de Ensino e de Graduação); Elder Yokoyama (representante titular da
Câmara de Ensino e Graduação); Fabrícia Teixeira Borges (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); 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); Luci Sayori Murata (representante titular da Câmara
de Extensão); Lúcio Rennó (Decano de Pós-Graduação); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão);
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); 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); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de
Pesquisa e Pós Graduação). Ausências justificadas: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente);
Augusto Rodrigues da Silva Júnior (representante titular da Câmara de Ensino e 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) Profª. Cláudia Naves, diretora de pesquisa, conduziu a reunião em
função da indisponibilidade da profª. Maria Emília. Ela informou que em breve será publicado o edital para
publicação de artigo em periódico. 1.2) Ela informou também que os projetos já estão tramitando no SIGAA
Pesquisa. O objetivo é que todos os projetos estejam reunidos nesse sistema. Ela agradeceu o empenho do
professor Caio Frederico na implementação do SIGAA pesquisa. 1.3) O Diretor Substituto da Diretoria de
Apoio a Projetos Acadêmicos contribuiu com informações sobre a vinculação dos projetos de pesquisa entre
os sistemas SIPAC e SIGAA, destacando que haverá tramitação hibrida e que a DPA instruirá no SEI os
projetos que virão pelo SIPAC. 1.4) A diretora de pesquisa informou sobre a SBPC 2022 e ressaltou que os
participantes transitarão por vários locais do ICC, no campus Darcy Ribeiro. 1.5) O decano de PósGraduação lembrou que o edital de pesquisa para discentes estava aberto e com inscrições até o dia 1° de
abril. Ele solicitou o apoio das unidades na divulgação do edital. O decano informou também sobre duas
portarias da CAPES com modificação de datas para a submissão dos dados do coleta CAPES, previsão para
20 de maio de 2022. 1.6) A decana de administração informou sobre o início de planejamento de compras e
contratações para o ano 2023. Destacou que o sistema fica aberto até o dia 1º de abril. 1.7) A Diretora do
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico informou sobre a presença da universidade no evento
Campus Party 2022 e convidou os membros para prestigiar o estande da UnB. 1.8) A professora Simone
Perecmanis informou sobre problemas com o SIGAA, mais especificamente sobre a dificuldade dos técnicos
com nível superior em registrar os projetos no sistema. A diretora de pesquisa e o diretor substituto da
Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos destacaram que é uma característica do sistema e que a STI já foi
informada. A Decana de Extensão destacou a necessidade de discussão sobre a possibilidade de
aprimoramento dos sistemas junto a STI. 2) Aprovação da ata 74ª Reunião Ordinária da Capro.
DELIBERAÇÃO: aprovada com uma abstenção. 3) Homologação da aprovação ad referendum nos
processos. 3.1) Contrato com Fundação de Apoio. 3.1.1. Processo n.º 23106.138266/2021-84. Ementa:
Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos (Finatec) para que a Finatec possa realizar a gestão administrativa e financeira do
projeto de pesquisa intitulado “Zika, Dengue e Chikungunya: abordagem multisetorial para o
desenvolvimento de soluções aplicáveis em saúde pública”.A contratação pretendida é oriunda do contrato
de serviços técnicos firmado entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Universidade de Brasília
(UnB), em 20 de dezembro de 2021, como pode ser observado no documento SEI 7536281 (Processo SEI
23106.038766/2021-17). Valor do projeto: R$ 563.530, 00 (quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e
trinta reais) Unidade Acadêmica interessada: FCE. Gestor: Vanessa Resende Nogueira
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Cruvinel.Coordenador: Marcos Takashi Obara. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter.
DELIBERAÇÃO: homologado com uma abstenção. 4. 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. Gestor: Edson Paulo da Silva. Coordenador:
Armando de Azevedo Caldeira Pires. Relatora: Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. 5. 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. Gestor: Alysson Martins Almeida Silva. Coordenador: Edson Paulo da Silva.
Relatora: Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6. Processo
n.º 23106.070643/2021-71. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 964.163,00 (novecentos
e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais), que tem por objeto a contratação da FINATEC para
apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de estímulo à inovação intitulado "Laboratórios de
Processos de Fabricação do Departamento de Engenharia Mecânica". Valor do projeto: R$ 964.163,00
(novecentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais). Unidade Acadêmica Interessada: FT/ENM.
Gestor: Alysson Martins Almeida Silva. Coordenador: Edson Paulo da Silva. Relatora: Fabrícia Teixeira
Borges. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade.7. Processo n.º 23106.047575/2021-46. Ementa:
Termo de Adesão ao Fundo Covid-19 - UnB em Ação para o projeto "Eficácia de um protocolo de testagem
RT-PCR para SARS-CoV-2 sobre a preservação da força de trabalho em saúde, durante a pandemia COVID19 no Brasil: ensaio clínico randomizado, de grupos paralelo". Valor do projeto: R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Unidade Acadêmica Interessada: FT/ENM (um milhão, seiscentos e setenta mil, cento e vinte e três
reais). Gestor: Ciro Martins Gomes. Coordenador: Licia Maria Henrique da Mota. Relator: Sandro Augusto
Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 8. Processo n.º 23106.132283/2021-16.
Ementa: Acordo de Cooperação Acadêmica a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o SAS
Institute Brasil Ltda., com o objetivo de possibilitar à UnB a utilização do software do SAS Institute Brasil
Ltda.Valor do projeto: NA. Unidade Acadêmica Interessada: IE/EST. Gestor: Guilherme Souza Rodrigues.
Coordenador: Eduardo Yoshio Nakano. Relatora: Tânia Cristina da Silva Cruz. DELIBERAÇÃO: aprovado
por unanimidade. 9. Processo n.º 23106.096843/2021-53. Ementa: Projeto de pesquisa contemplado com
financiamento parcial pelo Fundo de Doações Covid-19 - UnB em Ação. Projeto: "Implementação de uma
Body Sensor Network para o Diagnóstico Remoto e Eficiente de Pacientes com COVID-19". Valor do
projeto: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Unidade Acadêmica Interessada: Gestor: Genaína Nunes Rodrigues.
Coordenador: Genaína Nunes Rodrigues. Relator: Ugo Silva Dias. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade.10.Processo n.º 23106.047557/2021-64. Ementa: projeto de pesquisa contemplado com
financiamento parcial pelo Fundo de Doações Covid-19 - UnB em Ação. Projeto: "Comunidade que cuida:
prevenção, promoção e atenção à saúde da comunidade universitária diante da epidemia da covid-19". Valor
do projeto: R$ 5.000,00 (Cinco mil mil reais). Unidade Acadêmica Interessada: DAC/DASU. Gestor: Sandra
Vieira de Matos. Coordenador: Cybele Bueno Rocha Rodrigues de Faria. Relator: Elder Yokyama.
DELIBERAÇÃO: aprovado, condicionado a esclarecimentos sobre o plano de trabalho em que constam
as atividades a serem desenvolvidas e os materiais adquiridos, com justificativa detalhada. 11. Processo
n° 23106.080036/2021-19. 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.
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DELIBERAÇÃO:O processo foi devolvido à unidade para esclarecimentos sobre a natureza do projeto
- Pesquisa ou Prestação de Serviços Técnicos Especializados (PSTE) - e adequações à documentação
acostada em função desta definição. 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 77ª Reunião Ordinária, realizada em 06/05/2022 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 09/05/2022, às 21:52,
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 7994321 e
o código CRC C4B9E085.

Referência: Processo nº 23106.027026/2022-36
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