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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS
CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, doravante referida como CAPRO, realizada no dia dezoito
de maio de dois mil e dezoito, às dez horas e doze minutos, na sala do conselho no prédio do Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico, na Universidade de Brasília, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves
David Amorim (Presidente da 3ª reunião ordinária da CAPRO), Antônio César Pinho Brasil Júnior (membro do Consuni,
representante da área de Exatas e da Terra), Eduardo Tadeu Vieira (membro do Consuni, representante da área de
Ciências Humanas e Sociais II), Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Consuni, representante da área de Ciências
da Vida), João Bosco Crema Júnior (Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos), José Manoel Morales Sánchez
(membro do Consuni, representante da área de Ciências Humanas e Sociais I), Maria Lucilia dos Santos (Decanato de
Administração), Diêgo Madureira de Oliveira (representante do Decanato de Ensino e de Graduação), Wilson Roberto
Theodoro Filho (membro da Câmara de Ensino e de Graduação). Convidados: Sín a Pinheiro Gomes Tavares
(servidora do Decanato de Pesquisa e Inovação). Ausências jus ﬁcadas: Ana Cláudia Farranha Santana (representante
da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação), Gladston Luiz da Silva (suplente, membro do Consuni, representante da
área de Exatas e da Terra) e Luciano Emídio Neves da Fonseca (representante dos campi). Houve, portanto, quorum
regimental para a realização da reunião, nos termos do ar go 49 do Regimento Geral da Fundação Universidade de
Brasília. Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: (a) o Prof. Antônio César Pinho
Brasil Júnior informou que não poderá estar presente na próxima reunião da CAPRO, a realizar-se, provavelmente, no
dia 25/05/2018; (b) a Prof.ª Lucilia solicitou aos presentes que dessem sugestões para que a UnB possa fazer a
prestação de contas alterna va frente às condenações que teve na Jus ça do Trabalho. Processo de referência:
00424.010260/2017-69; (c) a secretaria da CAPRO apresentou o calendário de reuniões para os dois semestre de
2018 e informou que, excepcionalmente, a próxima reunião ordinária ocorrerá às 8h, na data provável de
25/05/2018. 2) Foi aprovada a ata da 2ª reunião ordinária da CAPRO, com 8 votos a favor e 1 abstenção. 3) Processo
de referência: 23106.150807/2017-66. A servidora do DPI Sín a Pinheiro Gomes Tavares apresentou o relatório sobre
os projetos da UnB que foram selecionados para par cipar do Projeto Ins tucional Novas Fronteiras para a CT&I e
Pós-Graduação, da Financiadora de Estudos e Projetos (MCTIC / FINEP), a saber: “Central de Criogenia”, com
coordenação do Prof. Bergmann Ribeiro, no valor de R$ 861.739,00; “Saúde humana, medicamentos e alimentos”,
com coordenação da Prof.ª Teresa Helena Macedo da Costa, no valor de R$ 1.764.044,00; e “Upgrade RMN 300”, de
coordenação do Prof. Paulo Suarez, no valor de R$ 1.017.296,00. O relator, Prof. José Manoel Morales Sánchez,
acolheu o relatório apresentado pela servidora e os membros da CAPRO o aprovaram por unanimidade, com uma
ressalva: a de que não é possível garan r, em termos administra vos, que os projetos não contemplados no edital por
conta de corte orçamentário da FINEP sejam contemplados em edital futuro, tendo em vista que as escolhas são
feitas via edital público de seleção. 4) Processo de referência: 23106.056231/2018-22. A presidente encaminhou aos
membros ques onamento do Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Ins tucional (DPO) acerca dos
possíveis responsáveis por autorizar orçamento referente a programas e projetos, para ﬁns de cadastramento no
módulo SIPAC do SIG-UnB. Os membros acordaram que tanto os diretores das Unidades Acadêmicas quanto os
gestores dos programas e projetos deverão ser inseridos no referido módulo e que seria importante deﬁnir, dentro de
cada Unidade Acadêmica, os papeis de cada um dos atores envolvidos. Aprovado por unanimidade. 5) Foi discu da a
redação do ar go 1º, inciso I da instrução norma va que dispõe sobre a tramitação de processos na CAPRO. A
discussão acerca do tema con nuará nas próximas reuniões. Considerando o adiantado da hora, a reunião foi
encerrada às doze horas e trinta 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 3ª reunião ordinária da
CAPRO.
Documento assinado eletronicamente por Alice Piauilino Cidade da Silva, Secretário(a) da Câmara de Projetos,
Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 25/05/2018, às 11:25, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Claudia Naves David Amorim, Presidente da Câmara de Projetos,
Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 28/05/2018, às 18:01, 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 2507920 e o código CRC
AED5052D.
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