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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em dezesseis de agosto
de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, na sala do conselho no prédio do Centro de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico, na Universidade de Brasília, com a presença dos seguintes membros:
Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Adauto João Pulcinelli (membro do Consuni –
representante tular da área de Ciências da Vida); Daniela Marques de Moraes (representante tular da
Câmara de Ensino e Graduação); Eduardo Tadeu Vieira (membro do Consuni – representante tular da
área de Ciências Humanas e Sociais II); Francisco Ricardo Cunha (representante tular da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação); Gladston Luiz da Silva (Membro do Consuni – suplente da área de Ciências
Exatas e da Terra); Jez Willian Ba sta (membro do Consuni – representante tular da área de Ciências
Exatas e da Terra); João Bosco Crema Júnior (Diretoria de Apoio a Projetos); Maria Lucilia dos Santos
(Decana de Administração); Maria Regina Fernandes de Oliveira (representante tular da Câmara de
Ensino e Graduação); Renato Tarciso Barbosa da Sousa (membro do Consuni – representante tular da
área de Ciências Humanas e Sociais II); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Consuni,
representante tular dos campi); Silvia Ribeiro de Souza (representante tular da Câmara de Extensão);
Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (representante tular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação).
Ausências jus ﬁcadas: Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Consuni – representante tular da
área de Ciências da Vida); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Rozana Reigota Naves
(membro do Consuni, representante tular da área de Ciências Humanas e Sociais); Sérgio Antônio
Andrade de Freitas (Decano de Ensino e de Graduação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS
DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente informou que estão em andamento duas comissões, uma para
deﬁnir trâmites de instrumentos internacionais celebrados com a UnB e outra para construção de um
norma vo acerca da prestação de contas de projetos. 1.2) Será realizada uma força-tarefa para
apreciação das prestações de contas dos projetos ﬁnalizados e em andamento, conforme disciplinado da
Resolução Capro n.º 0001/2019. A Presidente ressaltou a importância das prestações de contas para que
a UnB tenha ciência de toda a sua produção acadêmica, que pode contribuir para melhor nossos índices
acadêmicos. 1.3) A Presidente destacou a importância de realizar uma comissão formada pelo DAF, DPA e
um representante de cada área de conhecimento para deﬁnir métricas de avaliação de desempenho das
fundações de apoio. 1.4) Foi informada pela Presidente a necessidade de fazer eleição do Vice-Presidente
da Capro. 1.5) A Presidente salientou a relevância da realização da prestação de contas junto aos
ministérios, especialmente junto ao MEC, que condicionou a realização de novos TEDs à regularização das
prestações de contas da UnB no Simec. 1.6) A Professora Cláudia informou que está sendo ﬁnalizado o
levantamento da infraestrutura de pesquisa da UnB. Esses dados serão publicados no site da
Universidade, na forma de por ólio. 1.7) A Presidente informou que a Finatec iden ﬁcou divergências
entre o plano de trabalho e o roteiro de pesquisa dos projetos. Assim, a Presidente solicitou cautela nas
relatorias dos projetos para observância de correspondência entre o plano de trabalho e o roteiro de
pesquisa. 1.8) O Professor Eduardo fez um ques onamento acerca de possibilidade de pagar GECC com
recursos do Plano de Desenvolvimento Ins tucional (PDI) da unidade acadêmica. A Decana de
Administração destacou a impossibilidade de uso da GECC para gastos de ro na. 1.9) A Professora Maria
Lucília solicitou que os membros da Capro divulguem em suas unidades acadêmicas que estão ocorrendo
con ngenciamentos e devoluções de recursos ﬁnanceiros, pedindo a compreensão dos gestores de
projetos. 1.10) A presidente da Capro destacou que está havendo um esforço para explicar as
peculiaridades de executar projetos na UnB e a necessidade de apoio das fundações de apoio na gestão
administra va e ﬁnanceiras dos projetos. Destacou, ainda, a importância do pagamento de custos
indiretos nos projetos. 2) Aprovação da ata 24° Reunião Ordinária da Capro. Re rado de pauta. 3)
Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos: (3.1) 23106.057959/2019-52.
Trata-se de termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e
a Universidade de Brasília, cujo objeto é o desenvolvimento e a implementação de uma metodologia de
dimensionamento da força de trabalho referencial para o STF, no valor de R$ 2.376.880,43 (dois milhões,
trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos). Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relatora: Rozana Reigota Naves; (3.2) 23106.011973/2019-18. Trata-se de termo de
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execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de Brasília e a Advocacia-Geral da União
(AGU), no valor de R$ 8.875.152,00 (oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e
dois reais), para execução do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de tecnologia
da informação, gestão documental, processos de governança, gestão de processos, gerência de redes e
sistemas estruturantes para áreas estratégicas da Advocacia-Geral da União – AGU. Unidades
Acadêmicas interessadas: FT. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa; (3.3) 23106.062819/2019-04.
Trata-se de termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de Brasília e a
Secretaria Nacional de Assitência Social (SNAS) - Ministério da Cidadania (MC), no valor de
R$1.392.182,36 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil cento e oitenta e dois reais e trinta e seis
centavos), cujo objeto é realizar estudos com fundamento na análise de requisitos em campo, concepção,
desenvolvimento, proto pação, avaliação experimental, visando à criação e integração de inovações
tecnológicas nas melhores prá cas nos domínios de serviços de Tecnologia da Informação – TI,
gerenciamento de projetos e desenvolvimento de so ware, com a produção de módulos de
interoperação de sistemas de informação, bem como inovação tecnológica, arquitetura de so ware e
segurança da informação, no âmbito do Ministério da Cidadania – MC. Unidade Acadêmica interessada:
FT. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. Re rado de pauta. (3.4) 23106.111308/2018-34. Trata-se de
acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal (CODHAB) e a Universidade de Brasília, cujo objeto é a implementação de ações
conjuntas com vistas à parceria para assistência técnica para habitação de interesse social, e intervenções
par cipa vas de requaliﬁcação dos espaços públicos, a serem realizados na comunidade de São
Sebas ão. Unidades Acadêmicas / Administra vas interessadas: FAU e DEX. Relatora: Suélia de Siqueira
Rodrigues Fleury Rosa; (3.5) 23106.064159/2019-98. Trata-se de acordo de cooperação a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília e a Empresa Beta 1 - 4 Biotecnologia, cujo objeto consiste na mútua
cooperação técnica e cien ﬁca visando à aproximação da empresa parceira e a UnB para viabilizar o
envolvimento de estudantes de doutorado no projeto DAI - Doutorado Acadêmico para a Inovação, no
âmbito da chamada CNPq nº 23/2018, para o desenvolvimento do Projeto Clostrídeos - Produção de
alcoóis a par r de clostrídeos. Unidade Acadêmica interessada: IB. Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues
Fleury Rosa; (3.6) 23106.060082/2019-87. Trata-se de convênio tripar te a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília, a BIOTECH Brasil Fermentos e Coagulantes LTDA, e a Fundação de
Empreendimento Cien ﬁcos e Tecnológicos - FINATEC, no valor de R$ 20.945,00 (vinte mil novecentos e
quarenta e cinco reais), cujo objeto é a mútua cooperação técnica e cien ﬁca visando à aproximação da
empresa parceira e a Universidade de Brasília para viabilizar o envolvimento de estudantes de doutorado
no projeto DAI – Doutorado Acadêmico para a Inovação, no âmbito da chamada CNPq nº 23/2018, para o
desenvolvimento do Projeto Quimosina - Produção de quimosina recombinante. Unidade Acadêmica
interessada: IB Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa; (3.7) 23106.048912/2019-06. Trata-se
de contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB e a Fundação de Apoio à Pesquisa FUNAPE, no valor de R$ 2.583.387,91 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil trezentos e oitenta e
sete reais e noventa e um centavos), cujo objeto é a contratação da fundação de apoio para apoiar a
execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Pesquisa e Desenvolvimento de Modelos,
Métodos e Tecnologias de Gestão Organizacional e de Pessoas para o Tribunal Superior Eleitoral”, oriundo
do Termo de Execução Descentralizada nº 15/2019, ﬁrmado entre Tribunal Superior Eleitoral - TSE e a
Universidade de Brasília. Unidade Acadêmica Interessada: FACE. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter; (3.8) 23106.043686/2019-69. Trata-se de memorando de entendimento a ser ﬁrmado entre a
Universidade de Brasília (UnB), a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Distrito Federal (FAPDF). Unidade Acadêmica Interessada: FT. Relatora: Rozana Reigota Naves; (3.9)
23106.007676/2016-17. Trata-se de prestação de contas referente ao termo de execução descentralizada
nº 4036, ﬁrmado entre a Secretaria de Educação Superior - SESU e Universidade de Brasília, a ﬁm de
executar o projeto: “Programa de Apoio a Extensão Universitária PROEXT 2015 – 2016”. DELIBERAÇÃO:
homologados. 4) Processo n° 23106.021477/2019-64. Trata-se de solicitação da Fundação de
Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos – FINATEC de renovação da autorização para atuar como
fundação de apoio ao Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB. Unidade
Interessada: FINATEC. Relator: Francisco Ricardo da Cunha. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5)
23106.047772/2018-60. Trata-se prestação de contas referente ao termo de execução descentralizada a
ser celebrado entre a Universidade de Brasília (unidade descentralizadora) e a Fundação Escola Nacional
de Administração Pública – ENAP (unidade descentralizada), no valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e
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seiscentos reais), cujo objeto consiste na disponibilização de 01 vaga na edição de 2018 do curso
“Liderança e Inovação em Contextos de Mudança” para capacitação de servidor/dirigente do órgão
descentralizador, a qual será executada conforme condições e especiﬁcações constantes do Plano de
Trabalho. Unidade interessada: PJU Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. 6) Processo nº 23106.043737/2019-52. Trata-se de convênio de cooperação técnica e
cien ﬁca a ser celebrado entre a Manaus Transmissora de Energia S.A, a Universidade de Brasília e a
Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto é o estabelecimento das
condições para a mútua cooperação entre os par cipes visando a execução e o desenvolvimento do
projeto de pesquisa e desenvolvimento in tulado "Desenvolvimento de novas funções de proteção
diferencial para linhas de transmissão de circuito duplo", no valor de R$ 2.412.889,60 (dois milhões,
quatrocentos e doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Unidade Acadêmica
interessada: FT. Relatora: Rozana Reigota Naves. Re rado de pauta. 7) Processo 23106.006859/2017-04.
Trata-se de prestação de contas referente ao projeto executado por meio da celebração do Convênio
2006 FNDE/FUB/FUBRA, sob o tulo "Curso a distância de licenciatura em Artes Visuais - PróLicenciatura" entre a Universidade de Brasília (UnB), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e a Fundação Universitária de Brasília (FUBRA). Unidade Acadêmica interessada: IdA. Relatora:
Maria Regina Fernandes de Oliveira. Re rado de pauta. 8) Processo 23106.019194/2017-91. Trata-se de
prestação de contas referente ao TED celebrado por meio do sistema SIMEC 2137, entre a FUB e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cujo objeto consiste na realização de Curso de
Mestrado Proﬁssional em Gestão Pública. Unidade interessada: FUP. Relatora: Silvia Ribeiro de Souza.
Re rado de Pauta. 9) Processo 23106.043400/2019-45. Trata-se de convênio triparte a ser celebrado
entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), a Fundação de Empreendimentos
Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC) e a Universidade de Brasília (UnB), cujo objeto é estabelecer ações
de mútua cooperação técnico cien ﬁca para a execução do Projeto de Pesquisa “Sistema Alfa Crux de
Comunicação via Satélite”, no valor de R$ 1.686.943,76 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil,
novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). Unidade Acadêmica interessada: FT.
Relator: Eduardo Tadeu Vieira. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 10. Processo
23106.061292/2019-92. Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília e a
Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 210.474,81
(duzentos e dez mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), que tem por objeto
apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in tulado “Modelo tridimensional (3D) da
litosfera sob a Bacia do Parnaíba (Brasil): Integração de estudos sísmicos e sismológicos”. Unidade(s)
interessada(s): IG. Relator(a): Reinaldo José de Miranda Filho. Re rado de pauta. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte e oito minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos
Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 26ª Reunião Ordinária, realizada em
30/08/2019 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 30/08/2019, às 18:57,
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 4325093 e
o código CRC 28C6CB9B.

Referência: Processo nº 23106.098445/2019-57
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