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ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em dois de julho 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); Elder Yokoyama (representante titular da Câmara de Ensino e Graduação); Gustavo Adolfo
Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida);
Jeremias Pereira Da Silva Arraes (Decano substituto de Administração); Maria de Fátima Rodrigues
Makiuchi (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra);
Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Humanas e Sociais I); Liliane Campos Machado (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Luci Sayori Murata (representante titular da
Câmara de Extensão); Lúcio Rennó (Decano de Pós-Graduação); Olgamir Amância Ferreira (Decana de
Extensão); Patrícia Maria Fonseca Escalda (representante suplente da Câmara de Ensino e Graduação);
Rachael Aneliese Radhay (representante titular da Câmara de Ensino e Graduação); Reinaldo José de
Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Ricardo Ruviaro
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área Ciências Exatas e da Terra); Sandro
Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Tânia
Cristina da Silva Cruz (representante titular da Câmara de Extensão); Ugo Silva Dias (representante titular
da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação). Ausências justificadas: Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora
de Apoio a Projetos Acadêmicos); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Simone Perecmanis (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida). Dando início à ordem do dia, seguimos
aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente comunicou que haverá uma reunião com as
fundações de apoio para tratar de questões relativas à execução de projetos durante a vigência dos
instrumentos jurídicos. Ademais, serão também encaminhadas as demandas da UnB solicitando relatórios
mensais com os valores de pagamentos de bolsas feitos pelas fundações de apoio a servidores (docentes e
técnicos-administrativos) da UnB. 1.2) Com relação à tramitação de projetos, o professor Ricardo Ruviaro
registrou agradecimentos ao DPI pelo suporte na correta instrução processual de projetos acadêmicos. 2)
Aprovação da Ata da 60.ª Reunião Ordinária da Capro. Aprovada com 3 (três) abstenções. 3)
Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos (3.1) 23106.034126/2021-38. Termo
de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e Ministério da Saúde
(MS), no valor de R$ 10.524.780,00 (Dez milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e setecentos e oitenta
reais), cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa intitulado "A integração de tecnologias e
Métodos Aplicados à prática de Educação a Distância do Ministério da Saúde – MS, focado no
aprimoramento das soluções tecnológicas, metodológicas e pedagógicas usadas no MS, no âmbito da
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde".  Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator:
João Paulo Chieregato Matheus. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 4) Processo n.º
23106.043300/2020-52. Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a UnB e a Universidade de
São Paulo (USP), por intermédio do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), sem repasses de
recursos financeiros entre as partes, cujo objeto consiste no desenvolvimento de parceria acadêmica para
projetar Sistemas de Sensores e Atuadores Ópticos Inteligentes para aplicações industriais, de serviço,
médicas e agrícolas. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Patrícia Maria Fonseca Escalda.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Processo 23106.131648/2019-62. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (SNDPD/MMFDH), no valor de R$390.130,77 (trezentos e noventa mil, cento e trinta reais e
setenta e sete centavos), cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa intitulado "Doenças
Raras: Direitos Humanos, Saúde e Cidadania". Unidade Acadêmica interessada: FS. Relatora: Maria Inês
Gandolfo Conceição. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6) Processo 23106.052185/2020-15.
Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de R$
1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais), cujo objeto consiste na contratação da Funape
para apoiar a execução do projeto de ensino intitulado “Curso de Pós-Graduação em Perícia Contábil, com
enfoque Trabalhista e Previdenciário”. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relator: Gustavo Adolfo
Sierra Romero. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7) Processo 23106.024729/2021-21. Termo
de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no valor
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de R$ 2.267.094,10 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil noventa e quatro reais e dez centavos),
cujo objeto é o desenvolvimento de servidores do quadro efetivo do Superior Tribunal de Justiça (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. Unidade
Acadêmica interessada: FD. Relator: Luiz Eduardo Bassay Blum. Retirado de pauta. 8) Processo
23106.014374/2021-62. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a UnB e a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM-SGB, cujo objeto é estabelecer um amplo conjunto de ações, consubstanciadas
principalmente na forma de projetos e programas de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação),
visando à cooperação e ao apoio técnico e operacional, no que for possível, entre os partícipes, voltado
para a ampliação e a consolidação do conhecimento geológico nacional. Unidade Acadêmica interessada:
IG Relatora: Simone Perecmanis. Retirado de pauta. 9) Processo 23106.053865/2021-29. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
no valor de R$ 2.970.625,00 (dois milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais), cujo
objeto consiste na execução do projeto de pesquisa sobre Tecnologias Disruptivas, Impactos Econômicos e
Adequação do Modelo Regulatório com a Implementação do Open RAN no Ecossistema de
Telecomunicações Brasileiro (Open RAN Brasil). Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Reinaldo
José Miranda Filho. O relator recomendou alinhamento com a equipe gestora antes da deliberação do
projeto por esta Câmara. Retirado de pauta. 10) Processo 23106.105686/2020-01. Contrato a ser celebrado
entre a UnB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), no valor estimado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução do
projeto de extensão intitulado “Fórum de Pesquisadores do Terceiro Setor”.   Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relator: Ricardo Ruviaro. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 11) Processo
23106.043365/2021-89. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), cujo objeto consiste
na implementação de metodologias e instrumentos pedagógicos que potencializem o desenvolvimento do
Grupo de Trabalho para Sistematização das Normas Eleitorais – SNE, instituído pela Presidência do TSE
por meio da Portaria-TSE n.º 115/2019, com transferência de conhecimento à Escola Judiciária Eleitoral do
TSE, para o desenvolvimento de projetos futuros. Unidade Acadêmica interessada: FE. Relatora: Neuma
Brilhante Rodrigues. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às onze horas e cinco minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da
Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 62.ª Reunião Ordinária, realizada em 23/07/2021 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 23/07/2021, às 16:36,
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 26/07/2021, às 15:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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