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RETIFICAÇÃO DA ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE
PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA (Capro), realizada em vinte e três de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas e três
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); João Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário, representante suplente
dos campi); 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); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Patrícia Maria Fonseca
Escalda (represente suplente da Câmara de Ensino de Graduação); Pedro Henrique Rocha Lopes (Diretor
de Apoio a Projetos Acadêmicos substituto); Rachael Aneliese Radhay (representante titular da Câmara de
Ensino e Graduação); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante
titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Ricardo Ruviaro (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Rozana Reigota Naves (Decana de
Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular
dos campi); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular da Câmara de Extensão). Ausências
justiﬁcadas: Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências da Vida); Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Ugo Silva Dias (representante titular da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS
DE PAUTA: 1) Informes. 1.1) A Finatec encaminhou esclarecimentos acerca da deﬁnição dos
representantes da UnB no Conselho Superior da Finatec, em observância a Resolução do Consuni n.º
005/2018, ressaltando que o Conselho Superior e a Diretoria Executiva da Finatec estão empreendendo
esforços para atender integralmente a referida Resolução. 1.2) Tendo em vista a aprovação do mérito
acadêmico da realização de projetos com a Finep, a Presidente solicitou à Capro que os instrumentos
celebrados com essa empresa pública de fomento fossem aprovados ad-referendum do colegiado e seriam
homologados nas reuniões desta Câmara. O colegiado se manifestou favoravelmente à solicitação. 1.3) a
Presidente e a Decana de Administração anunciaram as recomendações do Conselho Comunitário para
impulsionar os indicadores acadêmicos da UnB, em consonância com a solicitação da Reitoria, que consta
no processo 23106.072466/2021-67. As Decanas solicitaram que os membros da Capro repassassem essas
recomendações para suas unidades, e ressaltaram a necessidade dessas recomendações serem seguidas pela
UnB. 1.4) A professora Rozana comunicou que estão em curso as atividades de duas comissões do DAF
em colaboração com outros Decanatos. A primeira foi constituída junto ao DPO, com participação do DPI
e DPG, para revisar a tramitação de processos de pagamento de bolsas e auxílios no âmbito do Programa
Simpliﬁca UnB; a outra comissão foi formada em parceria com o DGP e o DPI, com o intuito de estudar
processos de registros de pagamentos em geral, para acompanhamento do atendimento à questão do teto
salarial. 2) Aprovação da ata da 61.ª Reunião Ordinária da Capro. Aprovada com 3
(abstenções). 3) Homologação da aprovação ad referendum nos processos. 3.1) Contratos com fundações e
apoio. (3.1.1) 23106.041696/2021-84. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de R$ 993.135,00 (novecentos e noventa e três mil cento
e trinta e cinco reais), cujo objeto é a contratação da Funape para apoiar a execução e o desenvolvimento
do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisas e inovação tecnológica aplicadas às temáticas da informação e
das comunicações no domínio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN” oriundo do termo de
execução descentralizada n.º 1/2021 celebrado entre a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a UnB.
Unidade
Acadêmica
interessada:
FT.
Relatora:
Maria
Emília
Machado
Telles
Walter. (3.1.2) 23106.054322/2021-29. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Fundação de
Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$376.200,02 (trezentos e setenta e
seis mil, duzentos reais e dois centavos), que tem por objeto a contratação da Finatec para apoiar a
execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Estudo Técnico Sobre Vida Útil de Britas
Utilizadas para Lastro", oriundo da celebração do termo de execução descentralizada nº 002/2020. Unidade
Acadêmica interessada: FT. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (3.1.3) 23106.064176/2021-40.
Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Funape, no valor de R$115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos
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reais), cujo objeto é a contratação dessa fundação de apoio na execução e o desenvolvimento do projeto de
pesquisa intitulado “Questões curriculares no contexto da ENAJUM: do perﬁl proﬁssiográﬁco ao desenho
da matriz curricular”, oriundo do termo de execução descentralizada n. 3/2021, celebrado entre Superior
Tribunal Militar e a UnB. Unidade Acadêmica interessada: FE. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter.
DELIBERAÇÃO:
homologados
por
unanimidade.
3.2)
Outros
instrumentos. (3.2.1) 23106.024729/2021-21. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
UnB e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no valor de R$2.267.094,10 (dois milhões, duzentos e sessenta
e sete mil, noventa e quatro reais e dez centavos), cujo objeto é o desenvolvimento de servidores do quadro
efetivo do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio da oferta de 40 vagas para turma de Pós-Graduação,
no curso de mestrado proﬁssional em Direito, regulação e políticas públicas (MD), no Programa de PósGraduação em Direito (PPGD) da UnB. Unidade Acadêmica interessada: FD. Relator: Renato Tarciso
Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (3.2.2) 23106.003590/2021-82.
Termo de cooperação, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser celebrado entre a UnB, a
Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro (denominada SOFTEX), a Cotidiano
Aceleradora de Startups LTDA., a Wellbe Desenvolvimento de Sistemas LTDA. e a Finatec, cujo objeto
consiste na implementação, no desenvolvimento e no fomento para ﬁns de execução das propostas
apresentadas pela startup. Unidade interessada: PCTec. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (3.2.3) 23106.040074/2021-39. Acordo de colaboração a
ser celebrado entre a UnB, a Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) e a Finatec, no valor de
€12.076,00 (doze mil e setenta e seis euros), cujo objeto é a realização do programa de extensão “Curso
em Socioeducação como meio de responsabilização e emancipação de adolescentes”, destinado à formação
e à capacitação de servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal - Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS-DF). Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora:
Rachael Anneliese Radhay. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (3.2.4) 23106.028567/202109. Contrato a ser celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás e a UnB, no valor de R$
8.584.597,50 (oito milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta
centavos), cujo objeto consiste na prestação dos serviços de preparação de amostras através de
desagregação/fragmentação por alta voltagem, separação, imageamento e análises isotópicas, elementares
e de química mineral de rochas sedimentares e vulcânicas de diferentes matrizes. Unidade Acadêmica
interessada: IG. Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4) 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 Jose de Miranda Filho.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade 5) Processo 23106.032326/2021-56. Termo de execução
descentralizada SIMEC n.º 10319, a ser celebrado entre a UnB e o Ministério da Educação (MEC), no
valor de R$103.624,80 (cento e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), cujo objeto é
a prestação de serviços especializados de elaboração e desenvolvimento de cursos de Inglês, Espanhol e
Francês em diversos módulos/níveis, compreendendo a realização de horas/aulas em turmas regulares, na
modalidade remota e/ou presencial, por meio do Programa Permanente de Extensão UnB Idiomas do
Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (PPE UnB-Idiomas/LET). Unidade Acadêmica
interessada: IL. Relatora: Tânia Cristina da Silva Cruz. Retirado de pauta. 6) Processo
23106.107538/2020-13. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, cujo objeto consiste no apoio à
execução do projeto de extensão intitulado “Segunda Conferência Internacional do Terceiro Setor: Tópicos
de Contabilidade e Gestão”, no valor estimado de R$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais). Unidade
Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Liliane Campos Machado. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. 7) Processo 23106.141877/2019-95. Termo de execução descentralizada SIMEC n.º 10317 a
ser celebrado entre a UnB e o Ministério da Educação - MEC, no valor de R$ 828.765,43 (oitocentos e
vinte e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), que tem por objeto o
desenvolvimento de servidores do Ministério da Educação por meio da oferta de turma de pós-graduação
para a formação em Mestrado Proﬁssional em Administração Pública (MPA), no Programa de PósGraduação em Administração (PPGA) da UnB. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Patrícia
Maria Fonseca Escalda. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 8) Processo 23106.007498/2020-19
(incluído extrapauta). Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e
a Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (Finatec), no valor estimado de R$
322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais), cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a
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execução do projeto de ensino intitulado “Curso de Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória”.
Unidade Acadêmica interessada: FCE. Relatora: Rachael Anneliese Radhay. DELIBERAÇÃO: aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e dez minutos, da qual
eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 63.ª
Reunião Ordinária, realizada em 13/08/2021, e subscrita pela Presidente da Capro.
Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 08/09/2021, às 18:57,
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 09/09/2021, às 16:33,
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 7127613 e o código CRC B12DC3D9.
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