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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS
CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, doravante referida como CAPRO, realizada no dia vinte e
cinco de maio de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta 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 da CAPRO), 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), Helena Eri Shimizu (Decanato de Pós-Graduação), 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). Convidados: Cláudia Naves David Amorim (Diretoria de Pesquisa). Ausências jus ﬁcadas:
Antônio César Pinho Brasil Júnior (membro do Consuni, representante da área de Ciências Exatas e da Terra), 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), Luciano Emídio Neves da Fonseca (representante
dos campi), Sérgio Antônio Andrade Freitas (Decanato de Ensino e de Graduação). 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: não houve. Foi solicitada inversão
de pauta para que o item 3 fosse analisado antes do item 2. Aprovado por unanimidade. 3) Processo de referência:
23106.041365/2018-49, de relatoria de Eduardo Tadeu Vieira. Trata-se de solicitação para que a Finatec seja
credenciada como fundação de apoio do Ins tuto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Parecer pelo
deferimento, com as seguintes recomendações: (a) a Finatec deve informar à CAPRO o volume de projetos que foram
executados pela fundação de apoio em 2017, das ins tuições já apoiadas por ela; (b) solicitar à Finatec o
planejamento para apoiar outro órgão/en dade, no caso o ICM-Bio, além daquelas ins tuições que já vem
sendo apoiadas (UnB, HFA, IFB); (c) criação de critérios para avaliações de desempenho da FINATEC; e (d) apresentar
relatório semestral à CAPRO. Aprovado por unanimidade 4) Processo de referência: 23106.016999/2018-63, de
relatoria de Gustavo Adolfo Sierra Romero. Trata-se de Termo de Execução Descentralizada (TED) a ser celebrado
entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) — mais especiﬁcamente entre o Laboratório de Polí cas de
Comunicação (LapCom) da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (LapCom/FAC/UnB) — e
a Secretaria Nacional de Polí cas para as Mulheres (SNPM), no valor de R$ 245.100,00 (duzentos e quarenta e cinco
mil e cem reais), cujo objeto é ﬁnanciar um projeto que visa à compreensão e ao enfrentamento da violência online
de gênero no Brasil. Parecer pelo deferimento, com as seguintes recomendações: (a) que o proponente acrescente as
declarações de ciência dos parceiros de execução do projeto; e (b) que, nos próximos processos, seja inserida análise
de relator, subme da ao Conselho da FAC, referente ao mérito acadêmico-cien ﬁco, seguindo o roteiro de
elaboração/avaliação de projetos de pesquisa disponíveis na página do DPI. Aprovado por unanimidade.
Considerando o adiantado da hora, a reunião foi encerrada às dez horas, 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 Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 18/06/2018, às 18:01, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Alice Piauilino Cidade da Silva, Secretário(a) da Câmara de Projetos,
Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 20/06/2018, às 18:42, 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 2531785 e o código CRC
A7F12C13.
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