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 ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO),
realizada em vinte de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte seis e 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 Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); Daniela
Marques de Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Eduardo Tadeu Vieira
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II);
Francisco Ricardo Cunha (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gustavo Adolfo
Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); Jez
Willian Batista (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da
Terra); João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); Maria Lucilia dos Santos
(Decana de Administração); Liliane Campos Machado (membro do Conselho Universitário, representante
titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho
Universitário, representante titular dos campi); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Rozana Reigota Naves
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I);
Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi);
Silvia Ribeiro de Souza (representante titular da Câmara de Extensão). Ausências justificadas: Adalene
Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Maria Regina Fernandes de Oliveira (representante titular da
Câmara de Ensino e de Graduação); Roberta Mary Vidotti (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa
(representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Thiago Gehre Galvão (representante titular
da Câmara de Extensão).  Dando início à ordem do dia, seguimos aos. ITENS DE PAUTA: 1) Informes:
1.1) A Secretaria da Capro comunicou que foram instituídas duas comissões, uma delas tem a finalidade de
constituir uma Instrução Normativa para regulamentar as prestações de contas e está em processo de
finalização, a outra comissão formada tem como objetivo normatizar a tramitação de instrumentos
internacionais tem a previsão de disponibilizar um normativo até o primeiro semestre de 2020. 1.2) A
presidente da Capro solicitou que os membros comuniquem aos gestores de projetos que pertencem às suas
respectivas áreas a necessidade do encaminhamento das prestações de contas anuais dos projetos para que
sejam apreciadas nesta Câmara e apresentadas no Consuni até o final deste ano. 1.3) O professor Eduardo
sugeriu que as solicitações de prestação de contas anuais encaminhadas aos gestores sejam agrupadas por
Unidades Acadêmicas, para que suas Direções tenham conhecimento da quantidade de projetos com
prestação de contas pendentes. 1.4) A Secretaria da Capro informou que as solicitações de prestação de
contas dos TEDs realizados com o MEC estão sendo reportadas às  direções das Unidades Acadêmicas e se
comprometeu a enviar uma lista com as prestações de contas pendentes aos membros da Capro. 1.5) A
Presidente da Capro informou que houve um aumento de demandas repassadas pela Ouvidoria ao DPI,
com solicitações de informações desde 2006 dos projetos  e o nome dos seus membros, além de vínculos
que estes membros possuem com a UnB. 1.6) A professora Silvia comunicou que haverá, entre os dias 23 e
27 de setembro, mais de 800 atividades de extensão na Semana Universitária e convida a comunidade
acadêmica a participar das atividades, além de solicitar ampla divulgação desse evento. 1.7) O professor
Gladston reforçou a importância da Semana Universitária e comunicou que há stands de matemática e
atividades do Instituto de Exatas que estão na programação desse evento. 1.8) A professora Liliane
também destacou a relevância acadêmica da Semana Universitária e da divulgação dessas atividades
desenvolvidas na Universidade de Brasília. Ademais, informou há atividades de extensão na Faculdade de
Educação e que, entre os dias 3 a 14 de outubro, acontecerá uma viagem à Colômbia que tem, dentre outras
finalidades, a internacionalização da UnB e a confecção de um livro institucional da Faculdade da
Educação escrito em espanhol. 1.9) professor Eduardo informou que há atividades da FACE na Semana
Universitária, como cursos de educação financeira e educação fiscal, também destacou a necessidade de
haver razoabilidade na flexibilização do cronograma de provas e atividades acadêmicas no período
posterior à Semana Universitária, de modo a evitar atrasos no cronograma Acadêmico da UnB. 1.10) A
professora Maria Lucilia comunicou que, na Primeira Semana Extensionista, serão apresentados os
resultados dos projetos de extensão contemplados no "Edital Educação, Trabalho e Integração Social", que
inclui, por exemplo, o projeto envolvendo ações educativas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal –
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PFDF. O Edital foi lançado no âmbito do Programa de Extensão em Educação, Trabalho e Integração
Social derivou de uma ação conjunta DAF, DPO, DEX, sob a supervisão da PF-UnB, criado em razão de
acordo com o MPT. 1.11)   Professor Sandro informou que, no 19/09/2019, a foram inauguradas as
instalações do Laboratório de Desenvolvimento de Transportes e Energias Alternativas (LDTEA), no
campus FGA. Este espaço possui elevada relevância acadêmica, pois deve impulsionar estudos e pesquisas
nas áreas de tecnologias, de energia e de processamento de dados. A unidade também possui espaço
dedicado a estudos de pós-graduação. 2) Aprovação da ata da 27ª Reunião Ordinária da Capro. Aprovada
com quatro abstenções. 3) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos: (3.1)
23106.056093/2019-62. Termo de Execução Descentralizada, no valor de R$857.688,00 (oitocentos e
cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais), a ser celebrado entre o Ministério da Economia, por
intermédio da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SCGPU  e a
Universidade de Brasília – UnB, que tem como objeto a execução do projeto "Gestão de Dados e da
Informação por meio da Modelagem Dimensional para Sistemas de Business Intelligence". Unidade
Acadêmica interessada: FCI. Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero.   (3.2) 23106.096751/2019-59.
Termo de Execução Descentralizada a ser firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicações e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$99.999,98 (noventa e nove mil e
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), que tem por objeto o projeto de pesquisa
intitulado “Comunicação e Cidadania no Distrito Federal”. Unidade Acadêmica interessada: FAC. Relator:
Sandro Augusto Pavlik Haddad. 3.3) 23106.113265/2019-11. Convênio tripartite celebrado entre a UnB,
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicas (FINATEC) e a Financiadora de Inovação e
Pesquisa (FINEP), valor de R$193.169,00 (cento e noventa e três mil cento e sessenta e nove reais), cujo
objeto é a transferência de recursos financeiros para execução do projeto intitulado "Manutenção Corretiva
do Microscópio Confocal da FCE/UnB", ref. FINEP nº 0007/19.  Unidade Acadêmica interessada: FCE.
Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. DELIBERAÇÃO: aprovados por unanimidade. 4) Processo
23106.001233/2019-65. Convênio Tripartite a ser celebrado entre a UnB, a Samsung Eletrônica da
Amazônia LTDA e a FINATEC, no valor de R$1.074.398,00 (um milhão, setenta e quatro mil, trezentos e
noventa e oito reais), cujo objeto é a execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para Inovação
intitulado “Pesquisa para Desenvolvimento de Tecnologia e Propriedade Intelectual no Contexto do
MPEG-3DG”. Unidade Acadêmicas interessada: IE. Relatora: Liliane Campos Machado.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Processo 23106.055245/2019-18. Contrato a ser
celebrado entre a UnB e a FINATEC, cujo objeto consiste no apoio ao desenvolvimento do Projeto "Ações
Estratégicas para o Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da FEF / UnB" no valor de
R$500.000 (quinhentos mil reais). Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relator: Jez Willian Batista.
Retirado de Pauta. 6) Processo 23106.069956/2019-61. Termo de Execução Descentralizada a ser
celebrado entre a UnB e a Universidade Federal do Acre - UFAC, no valor de R$900.000,00 (novecentos
mil reais), cujo título é "desenvolvimento de servidores - formação avançada/pós-graduação - mestrado
profissional". Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Maria Regina Fernandes de Oliveira.
Retirado de Pauta. 7) Processo 23106.092039/2017-19. Prestação de contas de projeto de extensão
executado por meio da celebração de Termo de Execução Descentralizada entre a UnB e a Agência
Espacial Brasileira - AEB, para a realização do Southern Hemisphere Space Technology Application and
Education Forum e o First Forum of the BRICS Remote Sensing Satellite Constellation . Unidade
Acadêmica interessada: FGA. Relator: Adauto João Pulcinelli.  Retirado de pauta. 8) Processo
23106.015940/2014-24. Prestação de contas referente ao cumprimento do objeto e da execução financeira
do Termo de Execução Descentralizada n. 008/2014, firmado entre a Secretaria Especial de Direitos
Humanos e a UnB, para a construção de conteúdos, metodologias e procedimentos a serem adotados para
implantação sustentável da Escola Nacional de Socioeducação. Unidade Acadêmica interessada: FACE.
Relator: Francisco Ricardo da Cunha. DELIBERAÇÃO: Após discussão do parecer do processo, foi
deliberado o retorno do processo à FACE para  observação das solicitações do relator. 9) Processo
23106.006895/2018-41. Prestação de contas do objeto do projeto "Capacitação e desenvolvimento no
ensino de língua inglesa para os servidores e militares lotados na administração central do Ministério da
Defesa - MD", o qual foi financiado pelo termo de execução descentralizada nº 004/2018, celebrado entre a
UnB e o Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa (DEADI/MD). Unidade
Acadêmica interessada: IL. Relator:  Eduardo Tadeu Vieira. Retirado de Pauta. Nada mais havendo a tratar,
a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta e sete minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos
Raimundo, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 29ª Reunião Ordinária, realizada em
04/10/2019 e subscrita por mim e pela Presidente da CAPRO.

Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
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Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 04/10/2019, às 18:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretário(a) da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 08/10/2019, às 11:09,
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 4487964 e o código CRC AE8E39D1.
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