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ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada dia dez de
dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinco minutos, por videoconferência, com a presença
dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Caio Frederico e Silva
(representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); Cláudia Naves David Amorim (Diretora
de Pesquisa); Cris�ano Jacques Miosso Rodrigues Mendes (representante suplente da Câmara de
Pesquisa e Pós Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário,
representante �tular da área de Ciências da Vida); Jeremias Pereira da Silva Arraes (Decano Subs�tuto do
Decanato de Administração); João Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário,
representante �tular dos campi); Lúcio Remuzat Rennó Junior (Decano de Pós-Graduação); Maria Inês
Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências
Humanas e Sociais I); Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento
Técnológico); Olgamir Amancia (Decana de Extensão); Patrícia Maria Fonseca Escalda (representante
suplente da Câmara de Ensino e Graduação); Pedro Henrique Rocha Lopes (Diretor subs�tuto da Diretoria
de Apoio a Projetos Acadêmicos); Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho Universitário,
representante �tular dos campi); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário,
representante �tular dos campi); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante
�tular da área de Ciências da Vida); Tânia Cris�na da Silva Cruz (representante �tular da Câmara de
Extensão); Ugo Silva Dias (representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação). Ausências
jus�ficadas: Elder Yokoyama (representante �tular da Câmara de Ensino e Graduação); Luci Sayori
Murata  (representante �tular da Câmara de Extensão); Maria de Fá�ma Rodrigues Makiuchi (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Neuma Brilhante
Rodrigues (membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Humanas e
Sociais I); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante �tular da
área de Ciências Humanas e Sociais II). Convidados: Prof. Dr. Augusto César de Mendonça Brasil, Diretor-
Presidente da Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos - FINATEC, Profa. Dra. Renata
Aquino da Silva, Diretora-Secretária da FINATEC; Gustavo Condeixa, Superintendente da FINATEC. Dando
início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente informou que o
Ministério Público tem recursos oriundos de multas aplicadas a empresas. Esses recursos têm sido
direcionados a projetos nas áreas que deram origem a tais multas. Nesse sen�do, o Ministério do
Trabalho aportou recursos na FINATEC para projetos na área de segurança do trabalho. Há um grupo na
FT envolvido nesses projetos. Tanto a FINATEC quanto os gestores da FT estão preocupados com as
questões jurídicas, por isso a Presidente sugeriu, nesse primeiro momento, fazer em forma de
colaboração esporádica porque não há instrumento a ser assinado pela Reitora. Porém, os gestores
gostariam de ter acompanhamento da Capro. Assim, será necessário tramitação simplificada nesses
casos, mas ela ressaltou que essa questão será abordada quando a Capro retomar as reuniões em 2022.
1.2) O Decano Subs�tuto do DAF informou que a Universidade está em fase final para a regularização das
cer�dões de débito junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ele destacou que PF/UnB conseguiu
um parecer com relação aos Termos de Execução Descentralizada, não sendo necessário essa cer�dão
para celebração dos TEDs. Ele compar�lhou o PARECER n. 00394/2021/CONS/PFFUB/PGF/AGU entre os
par�cipantes da reunião. 1.3) O decano de pós-graduação informou que o DPG concluiu a avaliação de
recursos impetrados contra o resultado preliminar do Edital de Pós-doc nº 008/2021. Foi divulgado o
resultado desta fase. Ele informou também que está concluindo o relatório parcial de prestação de contas
do programa Capes Print, que será encaminhado ainda nesta data para Capes. Por fim, ele avisou que já
está previsto um seminário para avaliação do Capes Print para março de 2022. 1.4) A Presidente
informou que o evento SBPC 2022 acontecerá no formato híbrido e fará parte do semestre acadêmico, de
24 a 30 de julho de 2022, sendo realizado junto às comemoraçãos dos 60 anos da UnB, do bicentenário
da Independência, dos cem anos de Darcy Ribeiro e dos cem anos da Semana de Arte Moderna. Ela
solicitou o envolvimento das unidades da Universidade nesse projeto. 1.5) A decana do DEX reforçou a
fala da Presidente com relação à SBPC e disse que o CEPE tomou uma decisão acertada ao incluir este
evento no calendário acadêmico, o que reforça esta agenda como um evento acadêmico e significa�vo
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para a Universidade, provando que é possível aprender em muitos espaços. Segunda ela, é preciso
superar esse modelo fragmentado que reconhece apenas determinados ethos como ethos de
aprendizado. Ela reafirmou que o DEX está com uma agenda arrojada no contexto dos 60 aos da
Universidade. 1.6) Profa. Simone parabenizou o trio de decanos presentes à reunião pelo excelente
trabalho durante o ano de 2022 e contou com a concordância unânime dos presentes. 1.7) Prof. Sandro
informou que par�cipou de um evento da Semana da Tecnologia que ocorreu no pavilhão do Parque da
Cidade. Nesse sen�do, ele solicitou que a Capro, num momento oportuno, fizesse uma discussão ampla
sobre a Lei de Informá�ca, pois há boas perspec�vas de recursos para essa área em 2022. 2) Aprovação
da ata da 70ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada com uma abstenção. 3) Apresentação
do Relatório anual de gestão da FINATEC. O diretor-presidente, Prof. Augusto Brasil, cumprimentou os
presentes e agradeceu a oportunidade de apresentar a FINATEC e falar do esforço que está sendo feito
para aproximação da fundação com a Universidade. Ele fez uma apresentação detalhada destacando o
aumento do apoio aos projetos da UnB, o aumento na execução dos recursos, bem como o aumento de
bolsas implementadas na UnB. Após a apresentação, o Prof. Gustavo Romero reconheceu as inicia�vas
tomadas para tornar a gestão mais eficiente e quis saber mais sobre a situação financeira da fundação de
apoio. Ele pontuou sobre o não atendimento imediato das demandas à FINATEC e falou sobre a
possibilidade de a fundação oferecer tarifas mais compe��vas aos pesquisadores, pois hoje os gestores
de projetos fazem escolhas nesse sen�do. O diretor-presidente, a diretora-secretária e o superintendente
fizeram os devidos esclarecimentos e colocaram a FINATEC à disposição da Capro. A Presidente, por fim,
agradeceu a parceria fru�fera e deu prosseguimento à reunião da Capro. 4) Aprovação das prestações de
contas finais dos seguintes processos:

Processo SEI nº Gestor/Unidade Acadêmica Relator na Capro

23106.006859/2017-
04 Suzete Venturelli/IdA Liliane Campos Machado

23106.117819/2018-
60

Elizânia de Araújo
Gonçalves/FACE/ADM Cris�ano Miosso

23106.146604/2019-
37 José Márcio Carvalho/FACE João Paulo Chieregato Matheus

23106.146602/2019-
48 José Márcio Carvalho/FACE João Paulo Chieregato Matheus

23106.104266/2018-
85 Raphaella de Macedo/IL-LET João Paulo Chieregato Matheus

23106.040273/2019-
22 Paulo Henrique Azevêdo/FEF Liliane Campos Machado

23106.032175/2017-
50

Fernando Araripe Gonçalves
Torres/IB-CEL Cris�ano Miosso

23106.110157/2019-
88 Edson Marcelo Húngaro/FEF Cris�ano Miosso

23106.117599/2018-
74 Nara Maria Pimentel/UAB Prestação de Contas realizada pelo SIMEC

23106.098564/2020-
43 Pedro Paulo Murce Meneses/FACE Prestação de Contas realizada pelo SIMEC

23106.041553/2018- Raphaella de Macedo/IL-LET Prestação de Contas enviada ao órgão
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77 pela CEPC

23106.120773/2019-
47

Cris�na Célia Silveira
Brandão/FT/ENC

Prestação de Contas enviada ao órgão
pela CEPC

DELIBERAÇÃO: Prestações de contas finais aprovadas, com exceção do projeto 23106.110157/2019-88,
parcial, erroneamente relacionado como final. 5) Homologação da aprovação ad referendum nos
processos. 5.1) Contratos com Fundação de Apoio oriundos de instrumentos já aprovados na Capro.
5.1.1. Processo n.º 23106.084860/2021-48. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), cujo objeto consiste na contratação da Funape
para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado “Projeto de Pesquisa e
Inovação sobre Tecnologias Disrup�vas, Impactos Econômicos e Adequação do Modelo Regulatório com a
Implementação do Open RAN no Ecossistema de Telecomunicações Brasileiro (Open RAN Brasil)”. A
contratação pretendida é oriunda do Termo de Execução Descentralizada firmado entre a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Universidade de Brasília (UnB), em 21 de novembro de 2021
(Processo SEI 23106.053865/2021-29). Valor do projeto: R$ 2.718.877,12 (dois milhões, setecentos e
dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos). Unidade interessada: GRE / CCOM.
Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 5.1.2.
Processo n.º 23106.074318/2021-87. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), que tem por objeto a
contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado
"Diagnós�co e Proposição de um modelo sobre a cadeia de custódia no Brasil: Estudo Preliminar em
Cinco Capitais Representantes das Cinco Regiões Brasileiras". A contratação pretendida é oriunda da
celebração do termo de execução descentralizada TED nº 004/2021 entre a Universidade de Brasília e a
Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP. O processo de tramitação do referido TED encontra-
se no NUP 23106.018205/2021-00. Valor do projeto: R$ 709.160,00 (setecentos e nove mil, cento e
sessenta reais). Unidade Acadêmica interessada: IP/CEPATS. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 5.1.3 Processo nº 23106.102036/2021-87. Ementa:
Contrato que será celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto será "a contratação da FINATEC para apoiar a execução e
o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa in�tulado “Análise e Pesquisa de Modelos Estratégicos
Dinâmicos: Um estudo a par�r da Agência Espacial Brasileira (AEB)” oriundo do Termo de Execução
Descentralizada nº 014/2021, celebrado entre a Agência Espacial Brasileira - AEB e a Universidade de
Brasília, em 03/11/2021". Valor do projeto: R$ 1.603.833,00 (um milhão, seiscentos e três mil, oitocentos
e trinta e três reais) Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Relatora: Simone Perecmanis.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 5.1.4. Processo n.º 23106.123739/2021-49. Ementa:
Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa
(Funape), cujo objeto consiste na contratação da Funape para apoiar a execução e o desenvolvimento do
projeto de pesquisa in�tulado “Pesquisa aplicada à integração de Inovações Tecnológicas à arquitetura de
sistemas de informação de serviços e bene�cios socioassistenciais do trabalho social com pessoas e
famílias do SUAS”. A contratação pretendida é oriunda do TED firmado entre o Ministério da Cidadania
(MC) e a Universidade de Brasília (UnB), assinado em 11 de novembro de 2021 e com vigência até 11 de
dezembro de 2023 (7421898). O processo completo do TED encontra-se no NUP 23106.095418/2021-47.
Valor do projeto: R$ 2.699.049,60 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quarenta e nove reais e
sessenta centavos). Unidade Acadêmica interessada: FT/ENE. Relatora: Maria Emília M. T. Walter.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 5.1.5 Processo n.º 23106.080491/2021-14 (Item incluído
na pauta). Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de
Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto consiste na execução do projeto:
“Mestrado Profissional em Direito, Regulação e Polí�cas Públicas”. Valor do projeto: R$ 1.916.828,50 (um
milhão, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Unidade
Acadêmica interessada: FD. Relatora: Maria Emília M. T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 5.2 Outros instrumentos. 5.2.1. Processo n.º 23106.085107/2021-70. Ementa: Contrato a
ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e
Tecnológicos (FINATEC), que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de extensão in�tulado "Ciclo de Eventos Interdisciplinares Contabilidade,
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Governança, Mercado, e Sociedade - 7º Congresso de Contabilidade e Governança da UnB e 4º Congresso
UnB de Iniciação Cien�fica em Contabilidade e Governança". Valor do projeto: R$ 77.322,53 (setenta e
sete mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). Unidade Acadêmica interessada:
FACE. Relator: Ricardo Ruviaro. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 5.2.2. Processo n.º
23106.113131/2021-14. Ementa: Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), cujo objeto consiste
no desenvolvimento de estudos e pesquisas para o aprimoramento das capacidades ins�tucionais de
órgãos da Administração Pública para a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de
polí�cas públicas e seus mecanismos de governança. Valor do projeto: R$ 1.429.440,00 (um milhão,
quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta reais). Unidade Acadêmica interessada: IPOL.
Relator: Ugo Silva Dias. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 5.2.3. Processo n.º
23106.111333/2020-32. Ementa: Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), cujo objeto
consiste na execução do projeto de pesquisa in�tulado "Ciência de Dados aplicada ao Por�ólio de
Produtos Financeiros (PPF)", a ser coordenado pelo professor Victor Rafael Rezende Celes�no. Valor do
projeto: R$ 997.500,00 (novecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais). Unidade Acadêmica
interessada: FACE/ADM. Relator: Gustavo Romero. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 5.2.4.
Processo n.º 23106.086921/2020-21. Ementa: Acordo de cooperação a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Embaixada da França no Brasil, cujo objeto é fortalecer o intercâmbio
cien�fico-acadêmico entre pesquisadores da França e do Brasil. Assim, esse instrumento jurídico visa
fortalecer as colaborações já existentes, assim como estabelecer novas colaborações entre o Brasil e a
França na área das Ciências Humanas e Sociais, com vistas a favorecer o intercâmbio e o aprofundamento
das pesquisas entre pesquisadores franceses e brasileiros par�cipes do projeto. Valor do projeto: Não
envolve transferência de recursos. Unidade Acadêmica interessada: VRT. Relator: Renato Tarciso Barbosa
de Sousa. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 5.2.5 Processo n.º 23106.074705/2021-13 (Item
incluído na pauta). Ementa: Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria Nacional de Polí�cas para as Mulheres (SNPM/MMFDH) do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor de R$3.238.860,00 (três milhões,
duzentos e trinta e oito mil oitocentos e sessenta reais), cujo objeto é o Mapeamento e diagnós�co de
redes estaduais e locais de enfrentamento à violência contra mulheres. Valor do projeto: R$3.238.860,00
(três milhões, duzentos e trinta e oito mil oitocentos e sessenta reais). Unidade Acadêmica interessada:
IP. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 6. Processo n.º
23106.098307/2021-92. Ementa: Trata-se de Chamada COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 para o projeto "COVID
- Colaboração para a Vida". Valor do projeto: R$ 229.400,00 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos
reais). Unidade Acadêmica interessada: FCE / FARM. Relator: Reinaldo José Miranda Filho. DELIBERAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. 7. Processo n.º 23106.085736/2021-08. Ementa: Trata-se de projeto
selecionado para receber cota do Fundo Geral vinculado ao "Fundo Covid-19 - UnB em Ação". O projeto
em questão é in�tulado "Sistema Integrado da Rede de Atenção à Saúde Mental no Distrito Federal
frente a Epidemia de Covid-19". Valor do projeto: R$ 131.120,00 (cento e trinta e um mil, cento e vinte
reais). Unidade Acadêmica interessada: IP. Relator: Arthur Trindade Maranhão Costa. DELIBERAÇÃO: Item
re�rado de pauta. 8. Processo n.º 23106.109534/2021-51. Ementa: Termo de execução descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ins�tuto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), cujo objeto é a formação Con�nuada para educadores das áreas de Reforma
Agrária no DF e Entorno – Educação do Campo, Agroecologia e Projeto Pedagógico das escolas do campo.
Valor do projeto: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relator:
Sandro Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 9. Processo n.º
23106.104882/2021-31. Ementa: Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e Agência Nacional de Águas (ANA), cujo objeto consiste na execução do
projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação que tem por objeto a realização de inovações nas ações
de educação e capacitação para gestão de recursos hídricos e saneamento básico, com vistas ao
aprimoramento das ferramentas tecnológicas e de tecnologia da informação, bem como das bases
metodológicas e de produção de conteúdo, aumentando o volume e a qualidade das capacitações para
permi�r à ANA posicionar-se de forma estratégica e inovadora na educação à distância. Valor do projeto:
R$ 4.494.240,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais).
Unidade Acadêmica interessada: FT / ENE. Relatora: Maria de Fá�ma Rodrigues Makiuchi. DELIBERAÇÃO:
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Aprovado por unanimidade. 10. Processo n.º 23106.049891/2021-52. Ementa: TED a ser celebrado entre
a Universidade de Brasília - UnB e o Ins�tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio,
cujo objeto é o Desenvolvimento de ferramenta tecnológica para compilação de todas as manifestações
jurídicas da PFE, visando propiciar uma busca rápida, atualizada e eficiente por parte dos servidores do
ICMBio e, também, pelo público externo. Valor do projeto: R$ 163.767,84 (cento e sessenta e três mil,
setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Unidade Acadêmica interessada: FD.
Relatora: Patrícia Maria Fonseca Escalda. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 11. Processo n.º
23106.072377/2021-11. Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília- UnB, por
intermédio do Decanato de Pesquisa e Inovação-DPI e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e
Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto consiste no "Apoio a projetos de pesquisa, extensão e inovação para
combate à pandemia de Covid-19 propostos na Universidade de Brasília", no valor es�mado de R$
5.141.460,49 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e nove
centavos). Valor do projeto: R$ 5.141.460,49 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e
sessenta reais e quarenta e nove centavos). Unidade Acadêmica interessada: DPI. Relatora: Maria Inês
Gandolfo Conceição. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 12. Processo n.º 23106.109234/2020-
91. Ementa: Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a União, por meio do
Ministério da Saúde (MS), e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), para a execução do projeto de pesquisa in�tulado "Estudo para desenvolvimento de
capacidades e suporte aos municípios na Gestão, Organização e Integração das ações desenvolvidas no
âmbito da Atenção Primária à Saúde e da Vigilância em Saúde". Valor do projeto: R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais). Unidade Acadêmica interessada: FS/DSC. Relatora: Tânia Cris�na da Silva Cruz.
DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze
horas e trinta e nove minutos, da qual eu, Sín�a Pinheiro Gomes Tavares, Secretária Execu�va DPI/DIRPE,
lavrei a presente ata, aprovada na 72ª Reunião Ordinária, realizada em quatro de fevereiro de 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 07/02/2022, às 18:25,
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