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ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada dia treze de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e oito minutos,
por videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter
(Presidente); Lúcio Remuzat Rennó Junior (Decano de Pós-Graduação); 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 (representante suplente da
Câmara de Ensino de Graduação); Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de apoio a Projetos
Acadêmicos); Pedro Henrique Rocha Lopes (Diretor de apoio a Projetos Acadêmicos substituto); Rachael
Anneliese 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 Exatas e da
Terra); Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do
Conselho Universitário, representante titular dos campi); 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); Reinaldo
José de Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Ugo Silva
Dias (representante da CPP); Tiago Quiroga Fausto Neto (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II). Ausências justiﬁcadas: 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); Tânia Cristina da Silva Cruz
(representante titular da Câmara de Extensão); Arthur Trindade Maranhão Costa (representante suplente da
área de Ciências Humanas e Sociais II). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA:
1) Informes. 1.1) A Presidente iniciou a reunião dando boas-vindas ao Prof. Tiago Quiroga e informando
que as professoras Neuma e Liliane foram reconduzidas pelo Consuni. Em seguida, a Presidente solicitou a
inclusão de um item de pauta - a homologação da aprovação ad referendum no processo
23106.041823/2021-45, relatado pela Profa. Luci Sayori Murata, pedido prontamente aprovado pelos
participantes da reunião. 1.2) A diretora da DPA, Alice Ferraz, falou sobre a tramitação dos projetos
oriundos de emendas parlamentares via LOA. As emendas estavam indo direto para assinatura da reitora,
às vezes até sem o conhecimento do diretor da unidade. Ela informou que fez um documento orientando a
tramitação das emendas parlamentares e listando a documentação que será solicitada pela DPA, fazendo a
distinção entre os casos que envolvem a contratação de fundação de apoio ou não. Por ﬁm, ela esclareceu o
porquê de não haver análise jurídica nesses processos e ressaltou que, nesses casos, há a isenção de custos
indiretos porque o recurso vem para as atividades ﬁnalísticas da Universidade. Em seguida, a Presidente
tranquilizou os membros, ao aﬁrmar que está mobilizando as equipes da DPA e DPO, em conjunto, para
viabilizar a assinatura de todos os projetos até 31 de agosto. 1.3) A decana do DAF, profa. Rozana,
informou que o DGP, juntamente com DAF, DPO e FACE, estão trabalhando na elaboração do curso MBA
em gestão de projetos, com 23 vagas para técnicos da UnB. Ela destacou a importância da iniciativa e
solicitou ajuda na divulgação, pois houve poucos inscritos na primeira chamada. A comissão responsável
pelo curso decidiu reabrir as inscrições, sem a exigência de pré-projeto, abrindo a possibilidade para a
participação de docentes, caso as vagas não sejam totalmente preenchidas por técnicos. 1.4) A Presidente
falou que o governo federal tem lançado muitos normativos, com novas exigências a cada momento,
aumentando consideravelmente o tempo nas tramitações. Mesmo assim, ela falou que a reitora pediu para
evitar os ad referendum - sobretudo em projetos – devido às reclamações nos órgãos de controle. Nesse
sentido, ela ressaltou que a pauta da Capro será feita com cuidado, com aprovação em bloco para agilizar
as reuniões, a não ser que os relatores tiverem identiﬁcado alguma diﬁculdade. O ad referendum continuará
a ser usado em casos muito necessários. 1.5) A Presidente informou que solicitou no Consuni a inclusão
das diretoras da DIRPE e do NIT/CDT à Capro. O Consuni aprovou e, provavelmente, as duas diretoras já
participarão da próxima reunião. 2) Aprovação da ata da 62.ª Reunião Ordinária da Capro. Aprovada com
4 abstenções. 3) Processo n.º 23106.019995/2020-51. Emenda parlamentar nº 36110016 na modalidade
individual e aprovada na LOA de 2021, no valor de R$ R$1.000.000,00 (um milhão de reais), cujo objeto
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consiste na execução do Projeto "Um Estudo Multicêntrico Sobre as Práticas dos Agentes de Combate às
Endemias e dos Agentes Comunitários de Saúde no Brasil". Unidade Acadêmica interessada: FS. Relator:
Sandro Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade, com uma justiﬁcativa em
nome da Capro sobre a ausência do parecer jurídico no processo. 4) Processo nº 23106.121294/2020-81.
Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento
Cientíﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais),
cujo objeto consiste na contratação da FINATEC para apoiar a execução do projeto de ensino intitulado
“Curso de Especialização em Informática na Educação”. Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relatora:
Daniella Fávaro Garrossini. Retirado de pauta. 5) Processo nº 23106.119536/2019-33. Acordo de
cooperação a ser celebrado pela Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Gentil, cujo objeto consiste
em estabelecer ações de mútua cooperação técnico cientíﬁca para a execução do Projeto de Pesquisa
intitulado “Empreendedorismo para jovens” no apoio à execução do projeto de extensão intitulado
“Segunda Conferência Internacional do Terceiro Setor: Tópicos de Contabilidade e Gestão”, sem envolver
a transferência de recursos ﬁnanceiros entre os partícipes. Unidade Acadêmica interessada: FACE/CEAG.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6) Processo nº
23106.105648/2020-41. Contrato entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de
Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), que tem por objeto a contratação da FINATEC
para apoiar a execução do projeto de ensino intitulado “Curso de Especialização MBA em Desempenho e
Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil”, no valor de R$ 677.625,00 (seiscentos e setenta e
sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Unidade Acadêmica interessada: FACE/CCA. Relator: Reinaldo
José Miranda Filho. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7) Processo nº 23106.058949/2020-78.
Acordo de cooperação técnica entre a Universidade de Brasília (UnB), o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial/Departamento Regional do Distrito Federal (SENAI/DF) e a Fundação de
Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), que tem por objeto "estabelecer a cooperação
técnica e de parceria entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas, no âmbito do
Distrito Federal e entorno, que possibilitem a adoção de medidas para o enfrentamento à Covid-19,
especialmente aquelas destinas à recuperação e manutenção de respiradores mecânicos que estão sem uso,
para serem utilizados no tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave em pacientes de Covid-19".
Unidade Acadêmica interessada: FT/ENE. Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. DELIBERAÇÃO:
aprovado por unanimidade. 8) Item incluído na pauta: Homologação da aprovação ad referendum no
processo 23106.041823/2021-45. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado
"Caracterização Funcional de Células-Tronco Mesenquimais Expandidas no Laboratório de CélulasTronco e Hematologia FAR/FS". Unidade Acadêmica interessada: FS. Relatora: Luci Sayori Murata.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
dez horas e cinquenta minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, servidora da DIRPE/DPI, lavrei
a presente ata, aprovada na 64.ª Reunião Ordinária, realizada em 27/08/2021, 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 01/09/2021, às 18:32,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Sintia Pinheiro Gomes Tavares, Secretário(a)
Executivo(a) do Decanato de Pesquisa e Inovação., em 02/09/2021, às 08:49, 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 7099064 e o código CRC B1580253.
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