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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO),
realizada em quatro de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte sete 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); Eduardo Tadeu Vieira
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Gustavo
Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da
Vida); Jez Willian Basta (membro do Conselho Universitário, 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); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); 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); Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (representante
titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). Ausências justiﬁcadas: Adalene Moreira Silva (Decana de
Pós-Graduação); 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);
Francisco Ricardo Cunha (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Maria Regina
Fernandes de Oliveira (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); 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); Roberta Mary Vidotti (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Exatas e da Terra). Convidados: Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa). Dando início
à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente comunicou que foi
disponibilizada a aba Pesquisa e Inovação na página do site oﬁcial da UnB. Para a criação desta aba, houve
um intenso trabalho de coleta de dados para mapeamento da estrutura de pesquisa da Universidade. Ademais,
para realizar quaisquer correções acerca de dados dos laboratórios, núcleos e centros de pesquisa, deve-se
entrar em contato com o DPI para solicitar retiﬁcações. 1.2) A Professora Suélia destacou que o mapeamento
da infraestrutura de pesquisa propiciou um ajuste de entendimento a respeito da distinção entre laboratórios,
núcleos e centros de pesquisa. Este mapeamento também reﬂetiu na criação de diretrizes de ocupação de
novos espaços da FGA. 1.3) A Presidência da Capro informou que há informações de que teria sido
encaminhada ao Ministério da Ciência uma proposta de texto para uma Medida Provisória com o objetivo de
fundir em uma mesma estrutura administrativa a Capes e o CNPq. Ainda, transferir a FINEP (que gere o
Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia - FNDCT) para o BNDES. A ideia de editar
essa Medida Provisória enfrenta resistência de diversas entidades acadêmicas e cientíﬁcas e do próprio
MCTIC, pois há risco de desestruturar o sistema nacional de Ciência e Tecnologia. Informou ainda que o
FOPROP solicitou uma reunião com o Senador Izalci, sobre a questão dessa reestruturação das agências. 1.4)
A Professora Olgamir anunciou que será realizado o evento “UnB perto de você” no dia 5/10/2019. Haverá
atividades de iniciação cientíﬁca, extensão e ensino, além das atividades artísticas. A iniciativa tem o objetivo
de proporcionar visibilidade a ações de ensino, pesquisa e extensão da Universidade de Brasília, ressaltando
para a sociedade a importância da UnB. 1.5) A Professora Lucilia destacou que o ataque às Universidades
não se restringe a questões acadêmicas, mas também à autonomia e à liberdade de expressão, daí a
importância do evento “UnB perto de você”, pois promove maior contato com a sociedade por meio de
exposições, apresentações artísticas, dentre outras atividades que serão realizadas. 1.6) A Secretaria da Capro
informou que a lista dos projetos de pesquisa com pendências na prestação de contas será encaminhada por
Unidade Acadêmica. A professora Lucilia sugeriu que haja alinhamento do trâmite dessas prestações de
contas juntamente com o Decanato de Administração antes que sejam encaminhadas às Unidades
Acadêmicas. 1.7) A Professora Silvia informou que, na Semana Universitária da UnB, houve mais de 10.000
(dez mil) inscrições nas mais de 800 atividades organizadas. Foi também destacado pela Professora Silvia
que o âmbito da Extensão compõe a Política Institucional da UnB e, na conjuntura política atual, é
imprescindível que haja mais incentivo à participação dos estudantes e docentes nesse evento. 1.8) A
Professora Rozana agradeceu o apoio dos membros da Capro no triste falecimento do estudante de Letras na
UnB e ressaltou a necessidade da atenção à saúde mental da comunidade acadêmica. 1.9) O Professor
Gustavo elogiou a organização da Semana Universitária e destacou que a semana foi proveitosa e criou
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espaços de reﬂexão sobre questões importantes da UnB. 1.10) A Professora Maria Emilia relatou que a FACE
repassou cerca de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) ao DPI. Esse recurso será utilizado em um
edital que visa apoiar a execução de projetos de pesquisa e inovação. 2) Aprovação da ata da 28ª Reunião
Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade. 3) Homologação das aprovações ad
referendum nos seguintes processos: (3.1) 23106.116273/2019-19. Contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (FINATEC),
no valor de R$ 186.962,58 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito
centavos) – proveniente do "termo de execução descentralizada (TED) N.º 02/2019 - IPHAN/FUB-UnB" –,
cujo objeto é o projeto "II Conferência Internacional sobre Línguas Indígenas Minoritárias e I Encontro
Internacional sobre Diversidade Linguística Indígena: trocas de experiências e estratégias de salvaguarda".
Unidade Acadêmica interessada: IL Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (3.2)
23106.055245/2019-18. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB e a Fundação de
Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos - FINATEC, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
cujo objeto consiste no apoio ao desenvolvimento do Projeto "Ações Estratégicas para o Desenvolvimento
Institucional, Cientíﬁco e Tecnológico da FEF / UnB". Unidade Acadêmica interessada: FEF Relator: Jez
Willian Bastista. 3.3) 23106.003009/2019-16. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois
mil reais) – proveniente do termo de execução descentralizada (TED) do Senado Federal (SF) nº 005/2019 –,
cujo objeto é o projeto "MBA em Gestão de Pessoas no Setor Público (Especialização)". Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. 3.4) Termo de Execução Descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Federal do Acre (UFAC), no
valor de R$ 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.
DELIBERAÇÃO:
aprovados
por
unanimidade.
4)
Processo 23106.060130/2019-37. Solicitação de credenciamento para a FUNTEC atuar como fundação de
apoio à UnB. Unidade interessada: FUNTEC. Relator: Eduardo Tadeu Vieira. Deliberação: O relatou se
posicionou contrário à solicitação constante no processo e o parecer foi aprovado pelo colegiado por
unanimidade. A Capro recomendou que houvesse encaminhamento para unidades acadêmicas possivelmente
interessadas no credenciamento de uma fundação de apoio com o foco da FUNTEC, para poder decidir sobre
a conveniência de credenciar a FUNTEC como fundação de apoio da UnB. Ainda, sugeriu que fosse
informada aos interessados esta decisão. 5) Processo 23106.109991/2019-21. Contrato a ser celebrado entre
a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (FINATEC),
no valor estimado de R$ 523.005,80 (quinhentos e vinte e três mil, cinco reais e oitenta centavos), cujo objeto
é o apoio à execução do projeto de desenvolvimento institucional, cientíﬁco e tecnológico intitulado "Ações
Estratégicas para o Desenvolvimento Institucional e Tecnológico do Instituto de Ciência Política da
Universidade de Brasília - IPOL/UnB". Unidade Acadêmica interessada: IPOL. Relatora: Silvia Ribeiro de
Souza. DELIBERAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. 6 ) Processo 23106.002657/2018-66. Termo de
Execução Descentraliza a ser celebrado pela UnB e a Agência Espacial Brasileira- AEB, no valor de R$
2.168.000,00 (dois milhões cento e sessenta e oito mil reais), para execução do projeto sob o título de
"Arquitetura da Informação para o Programa Espacial". Unidade Acadêmica interessada: FCI. Relatora:
Roberta Mary Vidotti. Retirado de pauta. 7) Processo 23106.106457/2019-62. Termo de Execução
Descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, no valor de R$
10.955.408,65, cujo objeto consiste na execução do Projeto CLOACINA: análise de esgotos para gerar
estimativas temporais e espaciais do uso de drogas em cidades brasileiras em apoio às políticas nacionais de
redução de oferta e demanda. Unidade Acadêmica interessada: IQ.Relatora: Rozana Reigota Naves.
DELIBERAÇÃO: aprovado por Unanimidade. 8) Processo 23106.025799/2019-82. Acordo de Parceria, no
valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL). O instrumento pretendido tem por objeto a
coordenação cientíﬁca da pesquisa intitulada "A inﬂuência da prática de equoterapia no equilíbrio postural e
marcha em crianças com paralisia cerebral", com ﬁnanciamento do Ministério do Desenvolvimento Social.
Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa. Deliberação:
Aprovado por unanimidade com a recomendação de modiﬁcação do termo “sujeitos da pesquisa” para
“participantes de pesquisa” no item 10, meta 02 do plano de trabalho. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às onze horas e vinte e seis minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo,
Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 30ª Reunião Ordinária, realizada em 18/10/2019 e
subscrita por mim e pela Presidente da CAPRO.
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Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 10/11/2019, às 21:27,
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 18/11/2019, às 14:46,
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 4563138 e o código CRC 5FBB1D7D.
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