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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada no dia
vinte e um de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas e dez 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), Diêgo Madureira
de Oliveira (Decanato de Ensino e de Graduação), Eduardo Tadeu Vieira (representante do Consuni –
área de Ciências Humanas e Sociais II), Helena Eri Shimizu (Decanato de Pós-Graduação), João Bosco
Crema Júnior (Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos), Maria Lucilia dos Santos (Decanato de
Administração), Rafael Litvin Villas Bôas (representante da Câmara de Extensão), Wilson Roberto
Theodoro Filho (representante da Câmara de Ensino e de Graduação), Darcilene Sena Rezende
(suplente, representante da Câmara de Extensão), Gladston Luiz da Silva (suplente, representante do
Consuni – área de Ciências Exatas e da Terra), Reinaldo José de Miranda Filho (suplente, representante
dos campi), Rozana Reigota Naves (suplente, representante do Consuni – área de Ciências Humanas e
Sociais I). Ausências jus ﬁcadas: Ana Claudia Farranha Santana (representante da Câmara de Pesquisa e
Pós-Graduação), Gustavo Adolfo Sierra Romero (representante do Consuni – área de Ciências da Vida),
José Manoel Morales Sánchez (representante do Consuni – área de Ciências Humanas e Sociais I),
Luciano Emídio Neves da Fonseca (representante dos Campi), Olgamir Amância Ferreira (Decanato de
Extensão). Convidados: Cláudia Naves David Amorim (Diretoria de Pesquisa). Dando início à ordem do
dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: (a) a Secretaria informou que somente serão inseridos
em pauta os processos que chegarem à CAPRO até a sexta-feira da semana anterior à reunião; (b) a
Prof.ª Cláudia informou que o DPI está organizando a par cipação da UnB no edital de Doutorado
Acadêmico para Inovação (CNPq), na chamada pública CT-INFRA campi universitários regionais e novas
universidades – 02/2018 – e na submissão de projetos para o Centro de Desenvolvimento Regional do
Distrito Federal (CDR); (c) o Prof. Eduardo disse que há um Termo de Cooperação entre a FUB e a
Receita Federal que está com tramitação morosa, devido às várias trocas de autoridades ocorridas
durante as negociações, de ambas as partes; (d) a Prof.ª Rozana informou que o novo programa de
Residência Pedagógica da CAPES ampliou o uso do termo preceptoria para os cursos de Licenciatura e
sugeriu que a alteração proposta pela CAPRO ao CAD para a resolução de bolsas fosse re ﬁcada,
re rando-se a restrição do pagamento de bolsas de preceptoria aos cursos da área de Ciências da Vida,
especialmente à Faculdade de Medicina (FM) e à Faculdade de Ciências da Saúde (FS). A Presidência
encaminhará a consulta à Procuradoria Federal junto à UnB (PF/UnB). 2) Aprovação da ata da oitava
reunião ordinária da CAPRO. Aprovada por unanimidade. 3) Homologação, em bloco, das aprovações
ad referendum da CAPRO nos processos (a) 23106.024702/2017-52, que versa sobre termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a execução do projeto de pesquisa de eﬁciência no
gerenciamento de riscos regulatórios da ANAC, tendo como objeto a inves gação e a pesquisa sobre
desaﬁos da gestão de operações e métodos de análise, buscando maior eﬁciência no gerenciamento de
riscos regulatórios, de interesse da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de
Polí cas Públicas (FACE), no valor de R$ R$ 330.861,81, tendo como relator Gustavo Adolfo Sierra
Romero; (b) 23106.027209/2017-94, que versa sobre convênio a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB), a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do
Distrito Federal (ADASA) e a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no
valor de R$ 160.940,00 (cento e sessenta mil, novecentos e quarenta reais), cujo objeto é o curso de
extensão "Manejo de águas pluviais urbanas a serem oferecidos pela Universidade de Brasília em
parceria com a ADASA", de interesse da Faculdade de Tecnologia (FT), tendo como relator Wilson
Roberto Theodoro Filho; (c) 23106.015782/2018-36, que versa sobre termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Supremo Tribunal
Federal (STF), cujo objeto consiste na "Reformulação da Legislação Anotada do STF", de interesse da
Faculdade de Direito (FD), no valor de R$ 688.089,60, tendo como relator José Manoel Morales
Sánchez. Registre-se a declaração de impedimento de Wilson Roberto Theodoro Filho para votar neste
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processo, por fazer parte da equipe executora do projeto em questão; (d) 23106.015046/2018-88, que
versa sobre convênio a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB), a Companhia
Energé ca de Brasília (CEB) – por meio de suas subsidiárias, CEB Geração e CEB Lajeado – e a Fundação
de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 3.032.349,00 (três milhões,
trinta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais), cujo objeto é o projeto de pesquisa “Hibridização
de fontes de geração de energia elétrica como alterna va tecnológica de remediação ambiental de
áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos – Estudo de caso: Aterro controlado do Jockey Clube
(Lixão da Estrutural – Brasília. DF)", de interesse da FT, tendo como relator José Manoel Morales
Sánchez. Foi solicitada a inclusão de mais três processos para aprovação ad referendum da CAPRO, a
saber: (e) 23106.139697/2017-81, que versa sobre contrato a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB – contratante) e a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e
Tecnológicos (FINATEC – contratada), no valor es mado de R$ 395.809,41 (trezentos e noventa e cinco
mil oitocentos e nove reais e quarenta e um centavos), cujo objeto é a contratação da FINATEC visando
apoiar a execução do Projeto in tulado "Programa de Extensão Laboratório Aberto de Brasília", de
interesse do Decanato de Extensão (DEX) e da FT, tendo como relatora a Presidente, por se tratar de
projeto cujo mérito já fora aprovado na Câmara de Extensão; (f) 23106.089342/2018-15, que versa
sobre contrato a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de
Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 353.204,17 (trezentos e
cinquenta e três mil, duzentos e quatro reais e dezessete centavos), cujo objeto é a contratação da
FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de ensino in tulado "Curso de
Especialização em Gestão de Projetos", inclusive na gestão administra va e ﬁnanceira estritamente
necessária à sua execução, de interesse da FACE e tendo como relatora a Presidente, por se tratar de
projeto cujo mérito ins tucional já fora aprovado na CAPRO; (g) 23106.079860/2018-21, que versa
sobre termo de execução descentralizada - TED SIMEC 7248 - a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e a Secretaria de Educação Básica pertencente ao Ministério da
Educação, cujo obje vo é "Formação das equipes técnicas de currículo e gestão das Secretarias
estaduais e municipais de educação", de interesse do Centro de Estudos Avançados Mul disciplinares
(CEAM), no valor de R$ 5.288.869,20, tendo como relatora Darcilene Sena Rezende. Aprovado por
unanimidade. 4) Processo 23106.107881/2017-62, que versa sobre consulta à CAPRO, feita pelo
CONSUNI, a respeito da possibilidade de celebração de instrumento com menos de dois terços da
equipe composta por pessoas vinculadas à FUB, de interesse da FS, tendo como relatora Ana Claudia
Farranha Santana, e com aprovação ad referendum da Presidente. Aprovação homologada pelo
colegiado por unanimidade. 5) Processo 23106.080200/2016-21, que versa sobre relatório ﬁnanceiro
semestral referente ao acordo de cooperação técnica celebrado entre a Fundação Universidade de
Brasília (FUB) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), cujo objeto consiste em viabilizar a
conexão da FUB à internet por meio de compar lhamento de infraestrutura de rede de ﬁbra óp ca
denominada Rede GigaCandanga, incorporando-se ao conjunto de ins tuições usuárias da rede
mediante a gestão ﬁnanceira, por parte da RNP, dos recursos para manutenção e operação da rede, de
interesse do Ins tuto de Ciências Exatas, tendo como relator Francisco Ricardo da Cunha. Item re rado
de pauta. 6) Processo 23106.092337/2018-90, que versa sobre anuência para FINATEC se inscrever em
Edital de Credenciamento Público CNPq, de interesse da FINATEC, tendo como relator Wilson Roberto
Theodoro Filho. Aprovado por unanimidade. 7) Processo 23106.029074/2018-82, que versa sobre
convênio a ser celebrado entre a EBF Indústria e Comércio, a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e
a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 103.109,00
(cento e três mil, cento e nove reais), cujo objeto é o projeto de pesquisa "Análise e Projeto de Sistema
de Corte para Manutenção de Jardins", de interesse da FT, tendo como relator Eduardo Tadeu Vieira. A
Câmara solicitou a anexação da ata da 393ª reunião do Conselho da FT e sugeriu que o processo fosse
encaminhado ao Núcleo de Propriedade Intelectual (DPI / CDT / GITT) para veriﬁcar se há possíveis
procedimentos com relação à propriedade intelectual e à patente no processo. Aprovado por
unanimidade. 8) Processo 23106.042739/2016-81, que versa sobre convênio a ser celebrado entre a
Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito
Federal (APAE/DF), que tem por objeto promover a inclusão social de pessoas com deﬁciência
intelectual e múl pla pela inserção qualiﬁcada no mercado de trabalho por meio da prestação de
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serviços nas áreas de higienização, conservação e pequenos reparos de bens culturais, de interesse da
Biblioteca Central (BCE), tendo como relator Rafael Litvin Villas Bôas. Item re rado de pauta. 9)
Discussão acerca da resolução de tramitação de projetos. Na ocasião, foram aprovadas as úl mas
pendências rela vas à prestação de contas de projetos, ﬁcando sob a responsabilidade de Rozana
Reigota Naves a revisão geral do texto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze
horas e onze minutos, da qual eu, Alice Piauilino Cidade da Silva, Secretária da CAPRO, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita por mim e pela Presidente da CAPRO.
Documento assinado eletronicamente por Alice Piauilino Cidade da Silva, Secretário(a) da Câmara
de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 30/10/2018, às 10:56, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 30/10/2018, às 19:32,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 3159440
e o código CRC 8A39D73F.
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