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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (CAPRO), realizada em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas e dezesseis
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); Daniela Marques de Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação);
Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências da Vida); João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); Luci Sayori
Murata (representante titular da Câmara de Extensão); Liliane Campos Machado (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Maria Regina Fernandes de
Oliveira (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Olgamir Amância Ferreira (Decana
de Extensão); Roberta Mary Vidotti (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Exatas e da Terra); 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); Viviane Alves Costa (Decana de Administração substituta). Ausências justiﬁcadas: 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); Jez Willian Batista (membro do Conselho
Universitário, titular da área de Ciências Exatas e da Terra); 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); Suélia de Siqueira
Rodrigues Fleury Rosa (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). Convidados:
Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Alice Cidade da Silva Ferraz (Assessora do
Decanato de Pesquisa e Inovação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1)
Informes: 1.1) A Presidente informou que o mandato de alguns membros se encerrará em 2020. Dessa
forma, será solicitado que as respectivas áreas procedam às reconduções desses membros ou às nomeações
de novos membros (1.2) A Presidente comunicou que, quando os membros forem se ausentar, os suplentes
devem ser convocados para participar dos trabalhos da Capro. Acrescenta-se que os suplentes serão
convocados para relatar processos nesta Câmara a partir de setembro. (1.3) A Presidente reforçou que
haverá modiﬁcações quanto à forma de submissão de projetos na Universidade de Brasília devido à
implementação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). É importante
que os membros destaquem a relevância da utilização desse sistema para as Unidades Acadêmicas, pois
esse sistema terá grande utilidade para formação de um banco de dados para Universidade de Brasília, de
forma a contribuir para a elaboração de relatórios e prestações de contas. (1.4) A presidência da Capro
anunciou a aprovação da Política de Inovação pelo Consuni. O documento destaca os princípios que
nortearão as ações de promoção da inovação na Universidade de Brasília, tendo, dentre outros objetivos, o
aprimorando e integração dos processos ligados à gestão da inovação tecnológica. Ademais, a Presidência
informou que está prevista a regulamentação acerca da atuação de empresas junto à UnB por meio de
Instruções Normativas, as quais serão instituídas até junho. (1.5) A Presidente comunicou que a Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico do Hospital Universitário de Brasília (FAHUB)
solicitou extensão de prazo para o processo de credencamento como fundação de apoio à UnB, pois está
em tratativas com o Ministério Público. A dilação de prazo foi cencedida. (1.6) A Presidência reforçou a
deﬁnição de responsabilidades das servidoras que atuam na Capro. Assuntos referentes à tramitação de
projetos e funcionamento desta Câmara deverão ser reportados à servidora Jessika Soares, atual secretária
da Capro. 2) Aprovação da ata da 33ª da CAPRO. Aprovada por unanimidade. 3) Processo n.º
23106.149406/2019-25. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de
Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), cujo objeto é a contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de
desenvolvimento institucional, cientíﬁco e tecnológico intitulado "Ações Estratégicas para o
Desenvolvimento Institucional do Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília. Unidade Acadêmica
interessada: IL. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. DELIBERAÇÃO: Aprovado com 2 (duas)
abstenções. 4) Declaração Antinepotismo. Retirado de pauta. 5) Homologação das aprovações ad
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referendum nos seguintes processos: (5.1) 23106.127435/2019-36. Contrato a ser celebrado entre a
Finatec, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), cujo objeto é a contratação da Finatec
para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Ensino intitulado “Avaliação de mérito
acadêmico, caracterização e análise do perﬁl de candidatos e ingressantes do Curso de Especialização (lato
sensu) em Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental da Universidade de Brasília (UnB)”.
Unidade Acadêmica interessada: IF. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (5.2)
23106.114063/2019-88. Contrato a ser celebrado entre UnB e a Finatec, no valor de R$ 2.869.311,00 (dois
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e onze reais), cujo objeto é apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de pesquisa "Avaliação de saúde e de proposições de intervenção na área de
segurança pública - Estudo Nacional". Unidade Acadêmica interessada: IP. Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walter. O professor Sandro destacou que alguns docentes perguntaram sobre a
possibilidade de repasse de recursos diretamente à Finatec. A Presidente da Capro reforçou que não devem
ser repassados recursos diretamente a esta fundação de apoio. O professor Sandro também destacou que
alguns docentes estavam com dúvidas quanto à distinção do Projeto de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da UnB e o PDI da Unidade Acadêmica. (5.3) 23106.148580/2019-51. Contrato a ser celebrado
entre a UnB e Finatec, no valor de R$ 2.747.599,22 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), cujo objeto é o projeto "Estudos e pesquisas
para a melhoria da gestão da informação, como instrumento de monitoramento, controle e avaliação da
produção de ações e serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde no SUS". Unidade Acadêmica
interessada: IE. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (5.4) 23106.149259/2019-93. Contrato a
ser celebrado entre a UnB e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de R$3.634.180,00 (três
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta reais) cujo objeto é o projeto "Inteligência
Artiﬁcial para diversas áreas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Prototipação
de Secretaria Acadêmica da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) e de Sistema para
Processos Sancionatórios, otimização de Sistema de recall e desenvolvimento de novos processos
formativos de capacitação continuada da ENDC". Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Maria
Emília Machado Telles Walter. (5.5) 23106.158467/2019-83. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a
Finatec, no valor de R$ 2.963.692,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa
e dois reais), cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do
projeto de pesquisa "Resíduos e Contaminantes em Alimentos: Avaliação, Percepção e Comunicação de
Risco ao Consumidor". Unidade Acadêmica interessada: FS. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. (5.6) 23106.157715/2019-79. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de R$
263.468,42 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos),
cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de
pesquisa "SADAP - Evolução: sistema de assinatura digital aderente ao padrão PADES ICP-BRASIL com
suporte a curvas elípticas e protótipo de sistema autômato de informações sobre prestadores de serviço de
conﬁança”. Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (5.7)
23106.158361/2019-80. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Funape, no valor de R$ 399.700,60
(trezentos e noventa e nove mil, setecentos reais e sessenta centavos), cujo objeto é a contratação da
Funape para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e
Desenvolvimento de Modelos, Métodos e Tecnologias de Gestão Organizacional e de Pessoas para o
Tribunal Superior Eleitoral”. Unidade Acadêmica interessada: ICS. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. (5.8) 23106.159317/2019-97. Contrato a ser celebrado entre UnB e Funape, no valor de R$
2.132.840,71 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e um centavos),
cujo objeto é apoiar o projeto "Mestrado Proﬁssional em Engenharia Elétrica, na área de concentração:
Segurança Cibernética – 1ª Turma para Proﬁssionais do Setor de Inteligência". Unidade Acadêmica
interessada: FT. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (5.9) 23106.157234/2019-63. Contrato a
ser celebrado entre a UnB e a Funape, no valor de RS 1.634.181,12 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro
mil, cento e oitenta e um reais e doze centavos), cujo objeto consiste na contratação da Funape para apoiar
o projeto "Ampliação, Modernização e Manutenção do Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da
UnB". Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (5.10)
23106.157997/2019-12. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de R$ 1.013.097,73
(um milhão, treze mil, noventa e sete reais e setenta e três centavos), cujo objeto consiste na contratação da
FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa "Estudo Multicêntrico sobre
os Perﬁs Socioeconômicos, Geográﬁcos, Culturais e de Vulnerabilidades de Travestis e Transexuais”.
Unidade Acadêmica interessada: CEAM. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (5.11)
23106.142909/2019-70. Contrato a ser celebrado entre UnB e a Finatec, no valor estimado de R$
1.700.474,28 (um milhão, setecentos mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), cujo
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objeto é o apoio à execução e ao desenvolvimento do projeto de ensino intitulado "Doutorado
Interinstitucional em Direito, Estado e Constituição". Unidade Acadêmica interessada: FD. Relatora: Maria
Emília Machado Telles Walter. (5.12) 23106.154010/2019-08. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a
Finatec, no valor de R$ 1.313.599,77 (um milhão, trezentos e treze mil quinhentos e noventa e nove reais e
setenta e sete centavos) cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução do Projeto de
Pesquisa intitulado "ALEI (Análise Legal Inteligente): Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento em
Inteligência Artiﬁcial para a Automação de Análises de Processos Judiciais do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região". Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter.
(5.13) 23106.019068/2019-06. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de R$
689.500,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais), cujo objeto consiste na contratação da
Finatec para apoiar a realização do Projeto de Ensino intitulado "V Curso de Especialização em Mercado
Financeiro e Investimentos”. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Cláudia Naves David
Amorim - Presidente da Capro em exercício. DELIBERAÇÃO: homologados por Unanimidade. (5.14)
23106.058969/2019-13. Convênio a ser celebrado UnB, a Finatec e a Fundação de Apoio à Pesquisa do
Distrito Federal (FAPDF), 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. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. (5.15) 23106.150136/2018-14. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a UnB e o
Instituto Pro-Brasil, sem repasse de recursos ﬁnanceiros, que tem por objeto instituir cooperação técnicocientíﬁca 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 em
comum, voltados para a qualiﬁcação proﬁssional de treinadores, gestores e árbitros esportivos. Unidade
Acadêmica interessada: FEF. Relatora: Roberta Mary Vidotti. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. (5.16) 23106.124833/2019-09. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a UnB, no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos reais) cujo objeto é o desenvolvimento de ações relacionadas à execução do projeto de pesquisa
e inovação social do Observatório das Migrações Internacionais no Brasil (OBMigra). Unidade Acadêmica
interessada: ICS. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. (5.17) 23106.122804/2019-02. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e o Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF 1), no valor de R$
1.422.778,76 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e seis
centavos), cujo objeto é aplicar métodos de Aprendizado de Máquina (AM) com o objetivo de usar seus
potenciais do reconhecimento de padrões nos processos jurídicos relativos a julgamentos do Tribunal
Regional Federal da 1ª região (TRF 1). Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relatora: Maria Regina
Fernandes de Oliveira. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (5.18) 23106.130426/2019-22.
Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
(ITI) e a UnB, no valor de R$285.073,68 (duzentos e oitenta e cinco mil setenta e três reais e sessenta e
oito centavos), que tem por objeto o projeto de pesquisa intitulado "Um Sistema de Assinatura Digital para
Arquivos PDF Baseado no Padrão Pades ICP-Brasil - 3ª Fase - Gerador de Assinatura no Formato PAdES
ICP-Brasil com Primitivas Criptográﬁcas de Curvas Elípticas – Extensão da Tecnologia de Assinaturas
Digitais para Ambientes Mobile". Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relator: Adauto João Pulcinelli.
O professor Sandro salientou um debate acerca da obrigatoriedade do Diretor da Unidade ser gestor ou
gestor substituto do projeto. A Presidente da Capro destacou que não há esta obrigatoriedade e que a
Unidade Acadêmica/ Administrativa tem competência para decidir a melhor forma de nomear a equipe que
fará a gestão dos projetos. DELIBERAÇÃO: homologado com 2 (duas) abstenções. (5.19)
23106.128241/2018-77. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Universidade
Federal do Acre (UFAC), no valor de R$ 1.987.004,19 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, quatro
reais e dezenove centavos), cujo objeto é o desenvolvimento dos servidores do quadro efetivo da UFAC,
por meio da oferta turma de pós-graduação para a formação em Doutorado Interinstitucional - DINTER do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade de Brasília. Unidade Acadêmica
interessada: FCI. Relator: Reinaldo Jose de Miranda Filho. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. (5.20) 23106.106724/2019-00. Convênio de cooperação técnica e cientíﬁca a ser celebrado
entre a UnB, a Finatec e o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), no valor de R$ 436.120,00
(quatrocentos e trinta e seis mil, cento e vinte reais), para cooperação entre os partícipes, visando à
execução de projeto intitulado "Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Aprendizagem de Máquina para
Criação da Central Inteligente de Mandados-Projeto Mandamus". Unidade Acadêmica interessada: FD.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Conforme consta no documento 4603481 do SEI, o professor
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Dr. Antônio de Moura Borges ocupou a função de gestor substituto neste projeto, a qual era ocupada pelo
professor Dr. Benedito Cerezzo.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (5.21)
23106.109989/2019-51. Termo de cooperação a ser celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A
(PETROBRAS), a UnB e a Finatec, no valor de R$ 4.831.351,12 (quatro milhões, oitocentos e trinta e um
mil, trezentos e cinquenta e um reais e doze centavos), cujo objeto é a união de esforços dos partícipes para
o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Dinâmica lateral e vertical de migração de ﬂuidos em
sistemas cársticos - Queijo Suíço". Unidade Acadêmica interessada: IG. Relatora: Daniela Marques de
Moraes. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (5.22) 23106.040437/2019-11. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Exército Brasileiro, no valor de R$1.140.095,74
(um milhão, cento e quarenta mil, noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), cujo objeto é a
construção de instrumentos de avaliação psicológica, especíﬁcos para uso nos concursos para ingresso nas
carreiras do Exército Brasileiro. Unidade Acadêmica interessada: IP. Relatora: Suélia de Siqueira
Rodrigues Fleury Rosa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (5.23) 23106.148697/2019-34.
Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação (SESU/MEC), no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), cujo objeto é o
projeto "Promoção da inovação das Empresas Juniores da UnB". Unidade Acadêmica interessada:
DPI/CDT. Relatora: Maria Regina Fernandes de Oliveira. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. (5.24) 23106.142418/2018-48. Convênio de cooperação técnica e cientíﬁca a ser celebrado
entre o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), UnB e a Finatec, no valor de R$ 1.997.615,47 (um
milhão, novecentos e noventa e sete mil seiscentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), que tem por
objeto a execução do projeto de pesquisa e extensão intitulado “Práticas de Enfermagem no Contexto da
Atenção Primária à Saúde (APS) Estudo Nacional de Métodos Mistos”. Unidade Acadêmica interessada:
CEAM. Relator: Jez Willian Batista. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (5.25)
23106.130501/2019-55. Termo de execução descentralizada entre a UnB e o Ministério do Turismo (MT),
no valor de R$ 2.967.800,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), cujo objeto
consiste em desenvolver a pesquisa Aplicada "Concepção de Referenciais Metodológicos para os Planos
Territoriais, Programas e Projetos de Qualiﬁcação no Turismo Nacional". Unidade Acadêmica interessada:
CET. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. Retirado de pauta. (5.26) 23106.108746/2019-04. Termo de
Execução Descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Fundo Nacional de Saúde (FNS), no valor de
R$ 1.499.280,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e oitenta reais), que tem por
objeto ﬁrmar cooperação para a atualização e implementação dos instrumentos de gestão de documentos
do Ministério da Saúde. Unidade Acadêmica interessada: FCI. Relator: Adauto João Pulcinelli. Retirado de
pauta. (5.27) 23106.137535/2019-71. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a UnB, no valor de R$ 1.100.000,00 (um
milhão cem mil reais), que tem por objeto o projeto de pesquisa intitulado "Um estudo multicêntrico sobre
os perﬁs socioeconômicos, geográﬁcos, culturais e de vulnerabilidades de transvestis e transexuais".
Unidade Acadêmica interessada: CEAM. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Retirado de pauta.
(5.28) 23106.098828/2019-25. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
cujo objeto é o "Diagnóstico, política e programa de saúde mental e qualidade de vida no trabalho para o
Departamento Penitenciário Nacional". Unidade Acadêmica interessada: IP. Relator: Renato Tarciso
Barbosa de Sousa. Retirado de pauta. (5.29) 23106.077984/2019-52. Convênio a ser celebrado entre a
Petrobras e a UnB, com a interveniência da Fundação de Finatec, no valor de R$ 3.787.246,08 (três
milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais, oito centavos), que tem por objeto
realizar modiﬁcações genéticas em duas plataformas fúngicas, representadas por fungos ﬁlamentosos e
pela levedura Saccharomyces cerevisia. Unidade Acadêmica interessada: IB. Relator Francisco Ricardo da
Cunha. Retirado de pauta. (5.30). 23106.146947/2019-00. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a UnB e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor de R$
299.865,53 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos),
para realização do Projeto "Formação de Professores da Educação Básica em Gerontologia". Unidade
Acadêmica interessada: FAV. Relator: Eduardo Tadeu Vieira. Retirado de pauta. (5.31)
23106.115043/2019-24. Convênio a ser celebrado entre a UnB, a FAPDF e a Finatec, no valor de
R$1.761.689,41 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e
um centavos), cujo objeto é o projeto de pesquisa “Explorando o uso de técnicas de e licitação de
requisitos de privacidade e centradas nos usuários em um contexto de inclusão social". Unidade
Acadêmica interessada: IE. Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. Retirado de pauta. (5.32)
23106.041336/2019-68. Termo de execução descentralizada a ser UnB e o MJSP, no valor de
R$3.010.645,60 (três milhões, dez mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), cujo objeto
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é "desenvolver, validar e implementar métodos para analisar resíduos de pesticidas e micotoxinas em
alimentos disponíveis para o consumidor em postos de venda no Distrito Federal e região do entorno,
incluindo alimentos ditos orgânicos, visando garantir ao consumidor alimento de qualidade e seguro para a
saúde, a preço justo, e desenvolver estratégias de comunicação de risco da exposição do consumidor de
alimentos". Unidade Acadêmica interessada: FS. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Retirado de
pauta. (5.33) 23106.113688/2019-22. Convênio a ser UnB, a Finatec e a Clamper Indústria e Comércio
S/A, no valor de R$ 109.895,15 (cento e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos),
cujo objeto é o projeto "Automatização de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS)". Unidade
Acadêmica interessada: FGA. Relatora: Roberta Mary Vidotti. Retirado de pauta. (5.34)
23106.133702/2019-12. Protocolo de intenções a ser celebrado entre a UnB e a Associação Brasileira de
Intercâmbio Proﬁssional e Estudantil (ABIPE), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto é
incentivar e regular a participação dos alunos da instituição de ensino no programa da IAESTE, bem como
regular a participação de alunos estrangeiros que participam desse programa de intercâmbio junto à
instituição de ensino. Unidade Acadêmica interessada: INT. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho.
Retirado de pauta. (5.35) 23106.033818/2019-44. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre
a UnB e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no valor de R$ 3.991.824,00 ( três
milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais), cujo o objeto consiste em uma
pesquisa com fundamento no estudo de necessidades, de análise informacional, de concepção, de
prototipação e de experimentação, com vistas à inovação tecnológica e de processos, no domínio da Defesa
Econômica. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Roberta Mary Vidotti. (5.36)
23106.135025/2019-69. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Ministério da
Justiça e Segurança Pública (MJSP), no valor de R$ 399.700,60 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos
reais e sessenta centavos), cujo objeto é o desenvolvimento de ações de capacitação de servidores que
trabalham diretamente com a temática migratória através do I Curso de Especialização em Migrações e
Refúgio: Direito, Trabalho e Cidadania em perspectiva comparada. Unidade Acadêmica interessada: ICS.
Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. Retirado de pauta. (5.37) 23106.146539/2019-40. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Fundo Nacional de Saúde (FNS), no valor de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que tem por objeto ﬁrmar cooperação para o estudo
e pesquisa sobre a saúde mental - do contexto acadêmico à sociedade. Unidade Acadêmica interessada:
CEAM. Relator: Maria Regina Fernandes de Oliveira. Retirado de pauta. (5.38) 23106.129913/2019-42.
Convênio a ser celebrado entre a UnB, a FAPDF e a Finatec, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), cujo objeto é o projeto “Produção e Propriedades Magnéticas e Magneto Térmicas de
Nanopartículas”. Unidade Acadêmica interessada: IF. Relatora: Roberta Mary Vidotti. Retirado de pauta.
(5.39) 23106.121805/2018-41. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Agência
Brasileira de Inteligência (ABIN), no valor de R$2.487.800,89 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete
mil, e oitocentos reais e oitenta e nove centavos), cujo objeto é o projeto "Mestrado Proﬁssional em
Engenharia Elétrica, na área de concentração: Segurança Cibernética – 1ª Turma para Proﬁssionais do
Setor de Inteligência". Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Rozana Reigota Naves. Retirado de
pauta. (5.40) 23106.084225/2018-65. Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Secretaria de
Estado de Cultura do Distrito Federal (SECULT/DF) e a UnB, sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo
objeto é o projeto de pesquisa intitulado "Escolas e Museus do Distrito Federal – Educação Museal".
Unidade Acadêmica interessada: FCI. Relatora: Roberta Mary Vidotti. Retirado de pauta. (5.41)
23106.017721/2019-94. Convênio tripartite celebrado entre a UnB, Finatec e a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), no valor de R$1.428.258,54 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), cujo objeto é a transferência de recursos ﬁnanceiros
para execução do projeto intitulado "Manutenção Preventiva de Equipamentos Multiusuários Utilizados
em Pesquisa na Universidade de Brasília", ref. FINEP nº 0172/18. Unidade Acadêmica interessada: DPI.
Relatora: Cláudia Naves David Amorim - Presidente da Capro em exercício. Retirado de pauta. (5.42)
23106.131598/2019-13. Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a UnB e o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq), no valor de R$ 234.160,00 (duzentos e trinta e
quatro mil e cento e sessenta reais), cujo objeto consiste em propiciar a atuação conjunta do CNPq e da
UnB, no sentido de apoiar e monitorar o projeto de pesquisa aprovado quanto ao mérito no âmbito da
Chamada CNPq/ MCTIC/ Capes/ FNDCT nº 21/2018 – Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR
(Chamada 21/2018 – PROANTAR). Unidade Acadêmica interessada: IB. Relatora: Silvia Ribeiro de
Souza. Retirado de pauta. (5.43) 23106.114681/2019-28. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Exército Brasileiro, no valor de R$ 645.888,68
(seiscentos e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), que tem por
objeto a realização da pesquisa “Estudos Empíricos em Engenharia de Sistemas de Sistemas para o
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Exército Brasileiro aplicado a um Centro de Coordenação de Operações Móvel”. Unidade Acadêmica
interessada: IE. Relator: Jez Willian Batista. Retirado de pauta. (5.44) 23106.143398/2019-11. Acordo de
cooperação a ser celebrado entre a UnB e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT),
sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto consiste no estabelecimento de cooperação técnica de
interesse mútuo entre o MPDFT e o Instituto de Letras / Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
(Universidade de Brasília), visando à implementação de ações de assistência linguística, de interpretação e
de tradução, no âmbito da atuação do MPDFT junto às populações de estrangeiros no DF. Unidade
Acadêmica interessada: IL. Relatora: Luci Sayori Murata. Retirado de pauta. (5.45) 23106.103344/201913. Convênio de cooperação técnica e cientíﬁca a ser celebrado entre o Município de Goiânia, com a
interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, a UnB e a Finatec, no valor de R$631.868,24
(seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), cujo objeto
consiste na conjugação de esforços entre os partícipes, com vistas ao desenvolvimento do Projeto de
Pesquisa intitulado "Desenvolvimento, avaliação e aplicação de inovações para uso no ambiente do
sistema único de saúde". Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relator: Renato Tarciso Barbosa de
Sousa. Retirado de pauta. (5.46) 23106.068858/2019-15. Convênio tripartite a ser celebrado entre a UnB, a
FAPDF e a Finatec, no valor de R$ 2.589.614,59 (dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos
e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), cujo objeto consiste no "Reconhecimento Biométrico Facial
em Sistemas Distribuídos para Prevenção de Fraudes em Capacitações utilizando Dispositivos
Computacionais com Protocolos de Conﬁança" Unidade Acadêmica interessada: IE. Relator: Adauto João
Pulcinelli. Revisora: Roberta Mary Vidotti. Retirado de pauta. (5.47) 23106.060155/2019-31. Contrato a
ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais),
cujo objeto é a contratação da Finatec visando apoiar a execução do Projeto de Ensino intitulado "I Curso
de especialização em governança pública de sistemas e serviços de saúde". Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Retirado de pauta. (5.47)
23106.131620/2019-25. Contrato a ser celebrado entre a UnB Finatec, no valor de R$377.066,87 (trezentos
e setenta e sete mil sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), cujo objeto é a contratação da Finatec
para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto intitulado "Ações Estratégicas para o
Desenvolvimento Institucional de Relações Internacionais da Universidade de Brasília". Unidade
Acadêmica interessada: IREL. Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa. Retirado de pauta.
(5.48) 23106.056825/2019-14. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a e Finatec, no valor de
R$1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), cujo objeto consiste no apoio à execução e ao
desenvolvimento do Projeto "Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Institucional e Tecnológico do
Instituto de Geociências da Universidade de Brasília". Unidade Acadêmica interessada: IG. Relator: Jez
Willian Bastista. Retirado de pauta. (5.49) 23106.101403/2019-19. Acordo de cooperação a ser celebrado
entre a UnB e o MPDFT, sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto é a conjugação de esforços entre
os partícipes para desenvolver pesquisa, promover extensão e disseminar conhecimento na gestão das
entidades sem a ﬁnalidade de lucro. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relator: Rozana Reigota
Naves. Retirado de pauta. (5.50) 23106.138042/2018-77. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a UnB e a Secretaria Nacional de Esporte Alto Rendimento do Ministério da Cidadania
(Snear/MC), no valor de R$ 1.696.044,72 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quarenta e quatro
reais e setenta e dois centavos), cujo objeto é o projeto "Ampliação e modernização do Centro de
Excelência em Saltos Ornamentais da UnB”. Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relator: Sandro
Augusto Pavlik Haddad. Retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze
horas e cinquenta e sete minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro,
lavrei a presente ata, aprovada na 35ª Reunião Ordinária, realizada em 27/03/2020 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 26/05/2020, às 22:12,
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 27/05/2020, às 09:04,
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
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http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 5163078 e o código CRC 32BF8038.
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