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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada dia vinte e sete de agosto 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); Lúcio Remuzat Rennó Júnior (Decano de Pós-Graduação); 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);
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);
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); 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); Cláudia Naves David Amorim (membro Diretora da Diretoria de Pesquisa – DIRPE/DPI;
Marileusa Dosolina Chiarello (membro Diretora da Diretoria do Núcleo de Inovação Tecnológica/Centro
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – NITCDT/DPI).  Ausências justificadas:  Elder Yokoyama
(representante titular da Câmara de Ensino e Graduação); Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I). Dando início à
ordem do dia, seguimos aos  ITENS DE  PAUTA:  1)  Informes.  1.1)  A Presidente iniciou a reunião
solicitando a inclusão de quatro processos na pauta, oriundos de emenda parlamentares, mais a inversão de
um item da pauta: o último item, processo 23106.059994/2021-21, passaria a ser apreciado imediatamente
após os projetos de emendas parlamentares. Tais solicitações foram aprovadas pelos participantes da
reunião. 1.2) A Presidente informou a participação das diretoras Cláudia Amorim e Marileusa Chiarello,
que passaram a integrar a Capro, e deu boas-vindas a ambas. 1.3) A Presidente informou que existe um
normativo solicitando que as fundações de apoio façam apresentações anuais na Capro. Nesse sentido, a
Finatec já manifestou interesse em participar de uma reunião em breve. Esse mesmo convite será feito à
Funape. 1.4) A Presidente disse que a comissão de prestação de contas está trabalhando e que a primeira
bateria de processos será apreciada, provavelmente, no mês de outubro.  1.5)  O Prof. Lúcio Rennó
informou que o DPG e o DPI estão ampliando o orçamento do Edital 02 para atender aos inscritos que
ainda não haviam sido contemplados. Em breve será lançado uma nova versão deste edital com a
complementação do recurso. 1.6) O Prof. Lúcio Rennó informou também que o DPG acabou de lançar o
Edital 06 de auxílio financeiro à discentes de pós-graduação regularmente matriculados em situação de
vulnerabilidade. Serão alocadas 100 bolsas de mestrado e 150 de doutorado. O valor dessas bolsas não é
integral, é parte de uma bolsa. Os recursos para o edital são oriundos de emenda parlamentar. 2) Aprovação
da ata da 63.ª Reunião Ordinária da Capro. Aprovada com 2 abstenções. 3) Homologação da aprovação ad
referendum nos seguintes processos: 3.1) Contrato com fundação de apoio. 3.1.1) 23106.000001/2021-12.
Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$739.675,57 (setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), cujo objeto consiste na contratação da Finatec para
apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Monitoramento, Análise
Estrutural e Verificação de Segurança e Desempenho do Edifício do INCRA, utilizando dados de sensores
diversos e Inteligência Artificial com uso de Deep Learning”. Unidade Acadêmica interessada: FT.
Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade.  3.2.
Outros instrumentos: 3.2.1.  23106.121294/2020-81. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (FINATEC) cujo objeto
consiste na contratação da FINATEC para apoiar a execução do projeto de ensino intitulado “Curso de
Especialização em Informática na Educação”, no valor estimado de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e
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nove mil reais). Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relator: João Paulo Chieregato Matheus.
 DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 3.2.2. 23106.041021/2021-35. Acordo de parceria a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), com a interveniência administrativa e financeira da
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa (FUNDEP), a Universidade de São Paulo (USP), com a interveniência administrativa e financeira
da Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo (FIPT), a AVL South
América, a Robert Bosch, a Continental Automotive do Brasil, a Vector Informática Brasil, a Schaeffler
Brasil, a Marelli Cofap do Brasil e a FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil, cujo objeto consiste no
desenvolvimento do projeto intitulado "Sistema de suspensão semiativa para controle avançado de
estabilidade (SUSP-EST)". Unidade interessada: FGA. Relator:   Gustavo Adolfo Sierra Romero.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade.  3.2.3.  23106.049368/2021-26. Acordo de colaboração
para PD&I a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), a Petronas Petróleo Brasil-Ltda e a
Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (FINATEC) que tem por objeto a cooperação
técnica e científica entre os parceiros para desenvolver o projeto de PD&I, “Produção e avaliação de
membranas de matriz mista com zeólitas SAPO-34, KFI e SSZ-13, para separação de gases mistos
N2/CH4”, visando à transferência de recursos financeiros, à gestão administrativa e financeira e à execução
técnica de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no valor estimado de R$ 5.934.046,91 (cinco
milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quarenta e seis reais e noventa e um centavos). Unidade
Acadêmica interessada: FT. Relator:   Ricardo Ruviaro. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade  3.2.4.  23106.049374/2021-83. Acordo de parceria para PD&I a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB), a Petronas Petróleo Brasil Ltda e a Fundação de Empreendimento
Científicos e Tecnológicos (FINATEC) que tem por objeto a cooperação técnica e científica entre os
parceiros para desenvolver o projeto de PD&I “Implantação de infraestrutura para confecção e teste de
membranas zeólitas SAPO-34, KFI e SSZ-13”, visando à transferência de recursos financeiros, à gestão
administrativa e financeira e à execução técnica de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator:   Ricardo Ruviaro. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade.  4. Processo 23106.061097/2021-87. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), cujo objeto consiste na contratação da Funape para apoiar a execução e o desenvolvimento do curso
de pós-graduação  lato sensu  intitulado “Curso de Especialização em Educação do Campo para os
educadores e educadoras das escolas do campo do Distrito Federal”. A contratação pretendida é oriunda da
emenda parlamentar nº 28260016, aprovada na LOA de 2021 e destinada ao fomento de ações de
graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão. Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora:
Neuma Brilhante. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade.  5.  Processo 23106.057246/2021-11.
Emenda parlamentar nº 40530010 na modalidade individual e aprovada na LOA de 2021, que tem por
objeto a execução do Projeto "Programa Universidade do Envelhecer - UniSer: Arte de Viver". Valor: R$
960.000,00. Unidade Acadêmica interessada: FCE. Relatora: Liliane Campos Machado. DELIBERAÇÃO:
aprovado com uma abstenção.  6.  Processo 23106.053165/2021-34. Emenda parlamentar nº 28260015,
aprovada na LOA de 2021 e destinada a reforma do laboratório de atividades de ensino, pesquisa e
extensão em temas associados à reciclagem de resíduos orgânicos por meio de processos biológicos, no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Unidade Acadêmica interessada: FAV. Relatora: Patrícia
Maria Fonseca Escalda. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7. Processo 23106.089392/2021-06.
Emenda parlamentar nº 40530012, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de autoria de
Paula Belmonte, que tem por objeto a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão intitulado
"Práticas em Agropecuária Sustentável: Alimentação Saudável, Nutracêutica e Funcional”. Unidade
Acadêmica interessada: FAV. Relator: Reinaldo José Miranda Filho. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade, condicionado à aprovação do projeto pela Diretoria Técnica de Extensão (DTE). 8. Processo
23106.061067/2021-71 (item inserido na pauta). Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (Finatec) cujo objeto consiste na
contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão intitulado
“Agenda da Terra no Brasil: reconstrução de memórias e histórias do protagonismo camponês, violações
de direitos das comunidades camponesas”. A contratação pretendida é oriunda da emenda parlamentar nº
25340009, aprovada na LOA de 2021 e destinada ao fomento de ações de graduação, pós-graduação,
ensino, pesquisa e extensão. Unidade Acadêmica interessada: CEAM/NEAGRI. Relator: Renato Tarciso
Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade, condicionado à aprovação do projeto
pela Diretoria Técnica de Extensão (DTE). 9. Processo 23106.067172/2021-13 (item inserido na pauta).
Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que tem por objeto
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a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de ensino intitulado
"Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas para Infância e Juventude - Mestrado Profissional". A
contratação pretendida é oriunda da emenda parlamentar nº 28260016, de autoria da parlamentar Érika
Kokay, no valor de R$ 700.000,00. Unidade Acadêmica interessada: CEAM/DIR. Relator: Ugo Silva Dias.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade, com as ressalvas apresentadas pelo relator.  10.  Processo
23106.059994/2021-21 (inversão na pauta). Prestação de contas da Fundação de Apoio à Pesquisa  –
FUNAPE, do exercício de 2020, envolvendo as atividades desenvolvidas por aquela Fundação, com ênfase
naquelas de apoio à Universidade de Brasília – UnB, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 3ºA,
inciso II - “submeter-se ao controle de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino Superior
da entidade contratante”, da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que regulamenta a relação entre as
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e suas Fundações de Apoio. Relator: Sandro Augusto
Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: o colegiado desta Câmara aprovou  por unanimidade o parecer do
relator, manifestando-se favoravelmente à renovação de autorização para que a Fundação de Apoio  à
Pesquisa (FUNAPE) continue atuando como Fundação de Apoio junto  à Universidade de Brasília
(UnB). 11.  Processo 23106.048074/2021-87. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), cujo objeto consiste
na pesquisa "Diagnóstico, Política e Programa de QVT no Contexto do Departamento Penitenciário
(DEPEN): Pesquisa-intervenção em Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT)", no valor de R$ 287.384,13 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e treze
centavos). Unidade Acadêmica interessada: IP. Relatora: Rachael Anneliese Radhay. DELIBERAÇÃO:
aprovado por unanimidade.  12.  Processo 23106.064127/2021-15. Termo de execução descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério das Comunicações (MCOM),
no valor de R$ 145.764,24 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e
quatro centavos), cujo objeto consiste na capacitação e o no desenvolvimento do quadro efetivo do
Ministério das Comunicações (MCOM) por meio da oferta de turmas de idiomas da língua inglesa,
espanhola e francesa. Unidade Acadêmica interessada: IL. Relator: Elder Yokoyama. DELIBERAÇÃO:
aprovado por unanimidade. 13. Processo 23106.121109/2020-59. Acordo de parceria a ser celebrado entre
a Universidade de Brasília (UnB), com a interveniência administrativa e financeira da Fundação de Apoio
à Pesquisa (FUNAPE), e a Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda cujo objeto consiste no
desenvolvimento do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação PD&I intitulado "AI Training DF”.
Unidade Acadêmica interessada: IE. Relatora: Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade.  14.  Processo 23106.051571/2021-62. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), cujo objeto é a
contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de estímulo à inovação
intitulado “Apoio às atividades do Laboratório de Estudos Geodinâmicos, Geocronológicos e Ambientais
(LEGGA/IG/UnB)”, compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004. Unidade Acadêmica
interessada: IG. Relator: Arthur Trindade. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade.  15. Processo
23106.051558/2019-99 (item inserido na pauta). Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no valor de
R$2.499.300,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e trezentos reais), cujo objeto é o
provimento de turma específica do Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica, na área de concentração
Segurança Cibernética, linha de pesquisa Ciência e Engenharia de Dados, com 30 (trinta) vagas, para
profissionais do setor de justiça e segurança pública do MJSP. Unidade Acadêmica interessada: FT/ENE.
Relatora: Maria de Fátima Makiuchi. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual eu, Jessika Soares dos
Santos Raimundo, lavrei a presente ata, aprovada na 65.ª Reunião Ordinária, realizada em 10/09/2021,
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 17/09/2021, às 17:16,
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 17/09/2021, às 17:22,
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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