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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em quatorze de maio 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); Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos); Eduardo
Tadeu Vieira (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e
Sociais II); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências da Vida); 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); Lúcio Rennó (Decano de Pós-Graduação); Rachael
Aneliese Radhay (representante titular da Câmara de Ensino de Graduação) Reinaldo José de Miranda
Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Renato Tarciso Barbosa de
Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II);
Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho
Universitário, representante titular dos campi); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de
Pesquisa e Pós Graduação). Convidados: Luana Macedo Cordeiro (Técnica em Assuntos Educacionais do
Decanato de Pesquisa e Inovação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1)
Informes: 1.1) A Presidente informou que a Comissão instituída para analisar as prestações de contas e
avaliações de resultados de projetos acadêmicos iniciou seus trabalhos. A comissão delineará
procedimentos para uniformizar as análises das avaliações de desempenho e a expectativa é de que até
julho de 2021 haverá encaminhamento de algumas análises ao Consuni, após serem apreciadas pela Capro.
1.2) A Presidente comunicou a retiﬁcação da tramitação simpliﬁcada (fast track) referente a termos de
adesão celebrados por pesquisadores, individualmente, e salientou que a retiﬁcação da Circular foi
encaminhada às Unidades para melhorar a comunicação de que a mencionada tramitação simpliﬁcada não
se aplicará a termos de adesão institucionais. Ademais, a Presidente ressaltou que estão em curso ações
para simpliﬁcar tramitação de projetos de inovação, com a colaboração do PCTec e do NIT, além da DPA,
bem como para aprimorar a tramitação de acordos de cooperação técnica, sobretudo no que se refere ao
uso da nomenclatura desse instrumento. 1.5) A professora Rozana solicitou que gestores reforcem junto
aos concedentes de recursos de termos de execução descentralizada (TED) a necessidade de UnB retornar
os recursos ﬁnanceiros dos TEDs que não tiveram despesas liquidadas no último dia útil do mês para ﬁns
de liberação de orçamento para os repasses do MEC, ao ﬁnal de cada mês.. 1.6) A professora Rozana
solicitou a inclusão dos processos de pagamento de bolsas e auxílios como prioritários no programa
Simpliﬁca UnB. Essa solicitação se justiﬁca, dente outros fatores, pelo grande quantitativo de processos
dessa natureza tramitados pelo DAF. 1.7) A professora Rozana comunicou que na Câmara de Planejamento
e Administração (Cplad) foi discutido o relatório orçamentário e que foram reportados empecilhos no que
tange ao acesso de informações prestadas pela Finatec a respeito dos recursos referentes a custos indiretos,
e ressaltou a importância de que a Finatec preste contas à Capro da gestão de recursos de custos indiretos.
1.8) A professora Rozana informou que, em que pesem os esclarecimentos feitos pelo DPI sobre a Circular
referentes a termos de adesão, foram comunicadas dúvidas quanto ao formulário de encaminhamento deste
instrumento. Dessa forma, a professora Rozana sugeriu a revisão do formulário de encaminhamento
especiﬁcamente para o termo de adesão individual de modo a esclarecer que o termo de adesão realizado
de forma individual implicaria a celebração de um instrumento com participação institucional da UnB. 1.9)
O professor Eduardo ressaltou que os recursos captados para projetos da UnB tiveram um aumento, mas
uma fração substancial está alocada nas fundações de apoio e ressaltou a necessidade de prestação de
contas das fundações de apoio. 1.10) O professor Lúcio divulgou que está sendo planejado um conjunto de
editais para fomento a docentes a discentes. 1.11) O professor Lúcio anunciou que houve reunião com a
FAP-DF e foi reforçado o pleito para que o projeto de ﬁnanciamento de bolsas para Mestrado, Doutorado e
Iniciação Cientíﬁca seja renomado. Assim, há o compromisso do DGP em lançar editais de fomento para
Pós-graduação. Ademais, o professor Lúcio destacou que a professora Maria Emília proporcionou avanços
na discussão de lançamento de editais prospectivos para levantamento e apresentação de projetos de
pesquisa. 2) Homologação da aprovação ad referendum no seguinte processo: 2.1. 23106.040270/2021-11.
Termo de compromisso que trata da formalização do atendimento da Multincubadora de Empresas para
onze empreendimentos selecionados no âmbito do Programa Ideiaz, da Associação Nacional de Entidades
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Promotoras de Empreendimentos Inovadores - Anprotec. Unidade Acadêmica interessada: DPI/NITCDT.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 3) Processo
23106.034128/2021-27. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), por intermédio da Escola de Inteligência
(Esint), no valor de R$7.704.930,00 (sete milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e trinta reais), cujo
objeto consiste em contribuir com a Abin no aperfeiçoamento dos processos de recursos humanos, no que
se refere à gestão administrativa, à gestão acadêmica e à gestão documental e à pesquisa em fontes abertas,
por meio da adoção de iniciativas inovadoras e da implementação de soluções tecnológicas, metodológicas
e pedagógicas, considerando neste contexto, o emprego das melhores práticas e tecnologias voltadas para a
maior disponibilidade e segurança dos ativos computacionais. Unidade Acadêmica interessada: FT.
Relatora: Liliane Campos Machado. Processo n.º 23106.008525/2020-62. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. 4) Processo n.º 23106.008525/2020-62. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a UnB e
a Câmara dos Deputados (CD). O instrumento pretendido não envolve recursos ﬁnanceiros e tem como
objeto a cooperação entre os partícipes, com a ﬁnalidade de realizar o evento de simulação do projeto
Politeia.
Unidade Acadêmica interessada: IPOL. Relatora: Maria Inês Gandolfo Conceição.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Processo 23106.005807/2021-99. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Superior Tribunal Militar (STM), no valor de R$
115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa
intitulado "Questões curriculares no contexto da Enajum: do perﬁl proﬁssiográﬁco ao desenho da matriz
curricular”. Unidade Acadêmica interessada: FE. Relatora: Simone Perecmanis. Retirado de pauta. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quinze minutos, da qual eu, Jessika Soares dos
Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 59ª Reunião Ordinária, realizada
em 28/05/2021 e 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 28/05/2021, às 21:00,
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 31/05/2021, às 10:56,
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 6728242 e o código CRC 92936362.
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