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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada primeiro de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte um 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); Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Adauto João Pulcinelli (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); 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); Gladston Luiz da Silva
(membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Exatas e da Terra);
Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências da Vida); Jez Willian Batista (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); 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); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão);
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) e Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (representante titular da Câmara de Pesquisa e PósGraduação). Ausências justiﬁcadas: Daniela Marques de Moraes (representante titular da Câmara de
Ensino e de Graduação) e Roberta Mary Vidotti (membro do Conselho Universitário, representante titular
da área de Ciências Exatas e da Terra). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1)
Informes: 1.1) A Presidente destacou que, entre os dias 21 e 27 de outubro de 2019, a UnB participou da
Semana Nacional de Ciências e tecnologia (SNCT). Nesse evento, organizado pelo DPI, PCTec e DEX, foi
construído um stand com diversos projetos da UnB, alinhados com o tema da SNCT, de Bioeconomia com
foco na diversidade e na riqueza para o desenvolvimento sustentável. 1.2) A Presidente informou que, na
reforma administrativa planejada pelo Governo atual, será incluída proposta de junção da Capes com
CNPq. A presidente ressaltou, entretanto, que está havendo apoio do Poder Legislativo na esfera federal
(no Senado Federal e na Câmara dos Deputados) e distrital (na Câmara Legislativa do Distrito Federal) em
defesa tanto da manutenção da Capes e do CNPq como estão organizadas hoje, e também das
Universidades públicas. 1.3) A Presidente da Capro comunicou que há uma proposta do Secretário de
Economia do DF para modiﬁcar a lei distrital que destina percentual da receita do DF destinado à FAP-DF,
de 2% para 0.3%. Dessa forma, é imprescindível a articulação com a CLDF para reverter essa proposta, e
que a UnB vem colaborando nessas ações, junto com outras entidades cientíﬁcas, sobretudo a SBPC. 1.4)
A Secretaria da Capro informa que alguns gestores de projetos solicitam o contato dos relatores, o que tem
sido negado pela Secretaria da Capro. Portanto, a Secretaria pede aos membros que não sejam repassados
os telefones pessoais do corpo técnico da Capro para os gestores, pois isso vem causando alguns
problemas. 1.5) Devido ao grande ﬂuxo de processos na Capro, no ﬁnal do ano, a Secretaria informa que
os suplentes estão sendo requisitados a auxiliar na análise e relatoria dos projetos. Também foi solicitada à
CPP, CEG e CEX a nomeação de novos suplentes. 1.6) A secretaria da Capro anunciou que será realizada
uma visita ao IQ no dia 05/11/2019, às 14h30min. 1.7) A Secretaria da Capro comunicou que a ata da 30ª
reunião ordinária será encaminhada aos membros na semana seguinte à 31ª reunião ordinária. 1.8) O
professor Eduardo Tadeu informou que é possível que a 32ª Reunião da Capro seja a última reunião da
qual participe, tendo em vista que há possibilidade de que se aposente. Ele também destacou os avanços
nos procedimentos da Capro, como a maior organização das informações relativas à pesquisa e solicitou
que, no encaminhamento dos processos de prestação de contas, sejam elencadas as leis e atos normativos
dos órgãos de controle para fortalecer o embasamento da necessidade da prestação de contas. Ademais,
ressaltou a importância de maiores investimentos em ações de avaliação de desempenho e em cursos de
capacitação para gestores de projetos. 1.9) A professora Lucilia também destacou as melhoras nos
procedimentos da Capro e previu que, ao longo do tempo, os procedimentos estejam mais alinhados e a
comunidade acadêmica tenha maior entendimento acerca dos normativos e ﬂuxo de processos dos projetos
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5335724&infra_sistema=100000100&i… 1/3

06/05/2020

SEI/UnB - 4753288 - Ata de Reunião

da UnB. 1.10) A professora Lucilia informou que houve alterações no prazo de emprenho previsto na
Portaria nº 2/2019 do MEC, e que alguns prazos para empenhar recursos na UnB foram estendidos em
duas semanas. 1.12) A professora Lucilia salientou a necessidade de melhorar a instrução do processo para
escolha das fundações de apoio para atuar em projetos da UnB. 2) Aprovação da ata da 30ª reunião
ordinária da Capro. Retirada de Pauta. 3) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes
processos: (3.1) 23106.105587/2019-88. Termo de execução descentralizada entre a Universidade de
Brasília - UnB, por intermédio da Faculdade de Direito, e o Superior Tribunal de Justiça - STJ, cujo objeto
é o desenvolvimento de servidores do quadro efetivo do STJ, por meio da oferta de 40 vagas para turma de
pós-graduação, no Curso de Mestrado Proﬁssional em Direito, regulação e políticas públicas (MD), no
Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da UnB, no valor de R$1.941.191,73 (um milhão
novecentos e quarenta e um mil cento e noventa e um reais e setenta e três centavos). Unidade Acadêmica
interessada: Faculdade de Direito. Relatora: Rozana Reigota Naves. (3.2) 23106.110157/2019-88. Termo
de Execução Descentralizada, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser celebrado entre o
Ministério da Cidadania e a UnB, que tem por objeto a realização do projeto de extensão intitulado
"Seminário Internacional de Estudos do Futebol e Direitos do Torcedor". Unidade Acadêmica interessada:
FEF. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. (3.3) 23106.108762/2019-99. Contrato de coparticipação
em infraestrutura tecnológica a ser celebrado entre a UnB e a Associação GigaCandanga (GigaCandanga) ,
no valor de R$651.804,00, cujo objeto é "viabilizar a coparticipação da UnB numa infraestrutura de rede
avançada de ﬁbras ópticas denominada Redecomep GigaCandanga, viabilizando sua conexão à Internet e o
acesso aos aplicativos disponibilizados por essa infraestrutura.Unidade Administrativa interessada: CPD.
Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (3.4) 23106.058990/2019-19. Convênio Tripartite a ser
celebrado entre a UnB, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF e a Fundação de
Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos - Finatec, no valor de R$1864077,77 (um milhão, oitocentos
e sessenta e quatro mil setenta e sete reais e setenta e sete centavos), cujo objeto consiste no
estabelecimento de ações de mútua cooperação técnico cientíﬁca para a execução do Projeto de Pesquisa
intitulado "Soluções de Mineração de Texto para Identiﬁcar a Evasão Fiscal na Emissão das Notas Fiscais
ao Consumidor Eletrônicas (TM/NFC-e)". Unidade Acadêmica interessada: IE. Relator: Liliane Campos
Machado. DELIBERAÇÃO: homologados por unanimidade. 4) Processo 23106.037599/2019-72. Acordo
de cooperação técnica a ser celebrado entre a UnB e a União, por meio da Justiça Federal - Seção
Judiciária do Distrito Federal (SJ/DF), cujo objeto consiste na conjugação de esforços entre os signatários
para promover atividades de educação voltada ao domínio da metodologia de cálculo aplicado nos
tribunais por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Perícia Contábil (NEPPC). Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relatora: Maria Regina Fernandes de Oliveira. DELIBERAÇÃO: aprovado com 1
(uma) abstenção. 5) Processo 23106.058969/2019-13. Convênio a ser celebrado entre a UnB, a Fundação
de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (Finatec) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAP-DF), no valor de R$ 2.087.861,18 (dois milhões, oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e um
reais e dezoito centavos), que tem por objeto a execução do projeto de pesquisa intitulado “Modelagem
Preditiva e Econométrica com Dados Socioeconômicos do Distrito Federal”. Unidade Acadêmica
interessada: IE. Relator: Adauto João Pulcinelli. Retirado de pauta. 6) Processo 23106.056825/2019-14.
Contrato a ser celebrado entre UnB e a Finatec, no valor de R$1.200.000,00 (um milhão duzentos mil
reais), cujo objeto consiste no apoio à execução e ao desenvolvimento do Projeto "Ações Estratégicas para
o Desenvolvimento Institucional e Tecnológico do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília".
Unidade Acadêmica interessada: IG. Relator: Jez Willian Batista. Retirado de pauta. 7) Processo
23106.121309/2019-78. Termo de execução descentralizada nº 8628 a ser celebrado entre a UnB e a
Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC, no valor de R$989.473,68 (novecentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), cujo título do projeto é "Cadeia Produtiva de
Inovação e Internacionalização em IES Federais". Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relator: Sandro
Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: aprovado com 1(uma) abstenção. 8) Processo
23106.150136/2018-14. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a UnB e o Instituto Pró-Brasil, que
tem por objeto instituir cooperação técnico-cientíﬁca entre os partícipes para a promoção do esporte e do
lazer, por meio da realização de cursos de extensão ou de pós-graduação lato sensu, assim como, de
programas, projetos e ações de interesse comum, voltados para a qualiﬁcação proﬁssional de treinadores,
gestores e árbitros esportivos, e, para a pesquisa aplicada ao esporte, de forma a dinamizar e ampliar a
formação continuada, o aprofundamento de conhecimentos e a produção cientíﬁca dedicada ao esporte e ao
lazer em Brasília/DF, com a ﬁnalidade de consolidar um centro de referência nacional na capacitação de
recursos humanos para o esporte. Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relatora: Roberta Mary Vidotti.
Retirado de pauta. 9) Processo 23106.124696/2019-02. Termo de execução descentralizada a ser celebrado
entre a UnB e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública
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(Senacon-MJSP), no valor de R$ 3.964.560,00 (três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta reais), cujo objeto é o projeto "Inteligência Artiﬁcial para diversas áreas do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Prototipação de Secretaria Acadêmica da
Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) e de Sistema para Processos Sancionatórios,
otimização de Sistema de recall e desenvolvimento de novos processos formativos de capacitação
continuada da ENDC". Unidade Acadêmica interessada: FT Relator: Gladston Luiz da Silva. O relator
solicitou que fosse incluída no processo a ata Consellho da Faculdade de Tecnologia que homologa a
aprovação deste processo. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade, apoiando a recomendação de
inclusão da ata do Conselho da FT. 10) Processo 23106.065442/2018-56. Contrato a ser celebrado entre a
UnB e a Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos - FINATEC, no valor de R$
1.321.250,00 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais), cujo objeto é a "Escola
de Esportes da UnB - Oﬁcina de Esportes". Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relator: Francisco
Ricardo da Cunha. O relator destacou que o processo de seleção de pessoal para atuar no referido projeto
deve ser realizado por edital público, conforme previsto na Resolução CAD n.º 0004/2018. Ressaltou,
ainda, que previsões de aumento de custos do projeto devem ser absolvidas por ele, de forma que não
sejam repassadas à UnB. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 11. Processo 23106.121221/201875. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de R$485.800,00 (quatrocentos e oitenta e
cinco mil e oitocentos reais), cujo objeto é a contratação da Finatec visando apoiar a realização do projeto
de ensino: "Curso de Especialização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional". Unidade
Acadêmica interessada: FCE Relator: Silvia Ribeiro de Souza. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte e sete minutos, da
qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 32ª
Reunião Ordinária, realizada em 22/11/2019 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 07/12/2019, às 12:39,
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 10/12/2019, às 18:23,
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 4753288 e o código CRC 0208297B.
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