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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO),
realizada em vinte e quatro de abril de dois mil e vinte, às 9 horas, por videoconferência, com a presença
dos seguintes membros: Cláudia Naves David Amorim (Presidente Substituta); Daniela Marques de
Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); Eduardo Tadeu Vieira (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Francisco Ricardo
Cunha (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gladston Luiz da Silva (membro do
Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Exatas e da Terra); Gustavo Adolfo
Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); Jez
Willian Batista (membro do Conselho Universitário, titular da área de Ciências Exatas e da Terra); João
Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); 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); Maria Lucilia dos Santos (Decana de Administração);
Maria Regina Fernandes de Oliveira (representante titular da Câmara de Ensino e 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); Roberta Mary Vidotti (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências Exatas e da Terra); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro
do Conselho Universitário, representante titular dos campi). Ausências justiﬁcadas: Adalene Moreira
Silva (Decana de Pós-Graduação); Adauto João Pulcinelli (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências da Vida); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão), Silvia
Ribeiro de Souza (representante titular da Câmara de Extensão). Convidados: Alice Cidade da Silva
Ferraz (Assessora do Decanato de Pesquisa e Inovação). Dando início à ordem do dia, seguimos
aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes. 1.1) A Presidente informou a abertura do edital N°02/2020
DPI/DPG, que visa estimular a publicação de artigos resultantes de pesquisas cientíﬁcas, tecnológicas e de
inovação em periódicos nacionais ou internacionais. A presidente solicitou que os membros divulguem o
referido edital nas Unidades Acadêmicas. 1.2) A Presidente comunicou que, diante da continuação do
recebimento de propostas de projetos relacionados ao COVID-19, será aberta uma nova chamada de
prospecção de projetos com o objetivo de instituir um novo portfólio. 1.3) A presidente anunciou que está
sendo realizada uma prospecção de parcerias para fomentar atuação da Universidade de Brasília (UnB)
juntamente com outras instituições para pesquisa e combate ao COVID-19. 1.4) A Presidência comunicou
que haverá um fundo para doações à UnB para ﬁnanciamento de pesquisas sobre o COVID-19. Esse fundo
de doações será administrado por fundação de apoio. 1.5) a professora Rozana registrou solidariedade ao
professor Gustavo Romero, diretor Faculdade de Medicina (FM/UnB) e membro desta Câmara. O referido
membro faz parte de um grupo nacional de pesquisa que tem sofrido ataques. O objetivo desse grupo de
pesquisa é testar a eﬁcácia e a segurança da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes
acometidos pelo novo coronavírus (SARS-CoV2). 1.6) A Presidente também manifestou apoio ao
professor Gustavo Romero, destacando o seu trabalho de excelência. Ademais, destacou que será feita uma
carta de repúdio da Capro aos ataques sofridos pelo grupo de pesquisa de que participa o professor
Gustavo Romero. 1.7) O professor Eduardo expressou apoio ao professor Gustavo Romero diante dos
ataques sofridos ao grupo de pesquisa de que este membro participa, e recomendou a elaboração de uma
nota de repúdio, em que também deve ser reforçada a importância do isolamento social como medida ao
combate ao novo coronavírus. 1.8) O professor Gustavo agradeceu todas as manifestações de apoio.
Ademais, destacou que houve abertura de Inquérito Civil pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul
para apurar os procedimentos de pesquisa, e que medidas de proteção judicial já estão sendo
tomadas. 2) Aprovação das atas. 2.1) aprovação da atas da 35ª Reunião Ordinária. DELIBERAÇÃO:
aprovada com 3 (três) abstenções. 2.2) aprovação da ata da Reunião Extraordinária do dia
08/04/2020. DELIBERAÇÃO: aprovada com 4 (quatro) abstenções. 3) Processo 23106.071302/2018-17.
Contrato Tripartite a ser celebrado entre UnB, Furnas Centrais Elétricas e Fundação de Empreendimento
Cientíﬁcos e Tecnológicos - FINATEC, no valor de R$10.216.831,58 (dez milhões, duzentos e dezesseis
mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), cujo objeto é o desenvolvimento do Projeto
de Pesquisa e Desenvolvimento intitulado "Otimização do modelo meteorológico BRAMS, com validação
experimental, para subsidiar aperfeiçoamentos de modelagens em sistemas eólicos" (EDITAL 2017.02).
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Unidade Acadêmica interessada: FT Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. O colegiado desta Câmara
declara ciência na previsão contratual de que a aquisição de materiais e equipamentos previstos no plano
de trabalho pertencerão à Furnas ao ﬁm do projeto, cabendo à UnB o ressarcimento pelos custos indiretos,
os quais foram objeto de análise pela CAIProj. A referida Coordenação destacou que a previsão de custos
indiretos no presente contrato estaria em padrão inferior ao previsto na Resolução CAD nº 045/2014, tendo
em vista que a Aneel limita tais custos em 5%. Ressalta-se, entretanto, a previsão legal de que,
excepcionalmente, os referidos custos indiretos do contrato podem ser inferiores ao preconizado pela
Resolução CAD nº 045/2014 , conforme o artigo 1º, §3º da Resolução CAD 045/2014. DELIBERAÇÃO:
aprovado por unanimidade. 4) Processo 23106.130394/2018-84. Contrato a ser celebrado entre a UnB, a
INVESTCO S/A a FINATEC, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujo objeto é o projeto
"Programa de Monitoramento Sismológico, no âmbito da Usina Hidroelétrica de Lajeado – Luís Eduardo
Magalhães". Unidade Acadêmica interessada: IG. Relatora: Liliane Campos Machado. DELIBERAÇÃO:
aprovado por unanimidade. 5) Processo 23106.141013/2019-7. Contrato tripartite a ser celebrado entre a
UnB, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) no
valor de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), cujo objeto é "o desenvolvimento de atividades
acadêmicas para elaboração de 3 (três) papers , com a temática relacionada à área de Economia Bancária
e, mediante conﬁrmação da contratante, a realização de 2 workshops. Unidade Acadêmica interessada:
FACE. Relator: Francisco Ricardo Cunha. RETIRADO DE PAUTA. 6) Processo 23106.145685/2019-58.
Acordo a ser celebrado entre a UnB e o Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade - CIRAT,
com objetivo de estabelecer um programa de cooperação mútua entre UnB e CIRAT, cujo objeto é a
execução de atividades de pesquisa e extensão no tema “Água e Assentamentos Humanos do Futuro” com
foco em Estruturação de Água para Agricultura em colaboração com a Faculdade de Agronomia e a
Fazenda Água Limpa. Unidade Acadêmica interessada: FAV. Relatora: Daniela Marques de Moraes.
DELIBERAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. 7) Processo 23106.117960/2019-43. Convênio tripartite a
ser celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (SECULT-ES) e a UnB, com a
interveniência da FUNAPE, no valor de R$485.600,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos
reais), para a execução do projeto “Organização e Gestão da Documentação Cultural das Instituições de
Memória do Espírito Santo”. Unidade Acadêmica interessada: FCI. Relator: Jez Willian Batista.
DELIBERAÇÃO: aprovado com 1 (abstenção). 8) Processo 23106.145559/2018-12. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Exército Brasileiro, no valor de R$ 1.367.700,77 (um
milhão trezentos e sessenta e sete mil setecentos reais e setenta e sete centavos), cujo objeto é a execução
do projeto de pesquisa “Estudos Empíricos em Engenharia de Sistemas voltados para um Centro de
Coordenação de Operações Móvel (CCOp Mv) para o Exército Brasileiro”. Unidade Acadêmica
interessada: CIC. Relator: Luci Sayori Murata. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. A relatora
destacou que o título do projeto de pesquisa do plano de trabalho e proposta FINATEC não são totalmente
compatíveis ao que se encontra na minuta do TED e , dessa forma , recomenda alinhar o título do plano de
trabalho e proposta FINATEC ao que se encontra na minuta do TED. Ademais a relatora recomendou
adequações no cabeçalho da ata do Conselho do IE quanto ao número da reunião e a data de sua
realização. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade desde que atendidas as recomendações da
relatora. 9) Processo 23106.019313/2020-19. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a FINATEC, no valor
de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a
execução e o desenvolvimento do projeto de desenvolvimento institucional, cientíﬁco e tecnológico
intitulado "Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Institucional e Tecnológico do Instituto de
Psicologia da Universidade de Brasília". Unidade Acadêmica interessada: IP. Relator: Reinaldo José de
Miranda Filho. RETIRADO DE PAUTA. 10) Homologação da aprovação ad referendum nos processos.
(10.1) 23106.041336/2019-68. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no valor de R$ 3.010.645,60 (três milhões, dez mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), cujo objeto é "desenvolver, validar e implementar
métodos para analisar resíduos de pesticidas e micotoxinas em alimentos disponíveis para o consumidor
em postos de venda no Distrito Federal e região do entorno, incluindo alimentos ditos orgânicos, visando
garantir ao consumidor alimento de qualidade e seguro para a saúde, a preço justo, e desenvolver
estratégias de comunicação de risco da exposição do consumidor de alimentos". Unidade Acadêmica
interessada: FS. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. RETIRADO DE PAUTA.
(10.2) 23106.113688/2019-22. Convênio a ser celebrado entre a UnB, a Clamper Indústria e Comércio S/A
e a Finatec, no valor de R$ 109.895,15 (cento e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze
centavos), cujo objeto é o projeto "Automatização de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS)".
Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relatora: Roberta Mary Vidotti. Retirado de pauta.
(10.3) 23106.133702/2019-12. Protocolo de intenções a ser celebrado entre a UnB e a Associação
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Brasileira de Intercâmbio Proﬁssional e Estudantil (ABIPE), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo
objeto é incentivar e regular a participação dos alunos da instituição de ensino no programa da IAESTE,
bem como regular a participação de alunos estrangeiros que participam desse programa de intercâmbio
junto a instituição de ensino. Unidade Acadêmica interessada: INT. Relator: Reinaldo José de Miranda
Filho. RETIRADO DE PAUTA. (10.4) 23106.033818/2019-44. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a UnB e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no valor de R$
3.991.824,00 ( três milhões, novecentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais), cujo o
objeto consiste em uma pesquisa com fundamento no estudo de necessidades, de análise informacional, de
concepção, de prototipação e de experimentação, com vistas à inovação tecnológica e de processos, no
domínio da Defesa Econômica. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Roberta Mary Vidotti.
RETIRADO DE PAUTA. (10.5) 23106.135025/2019-69. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a UNB e o MJSP, no valor de R$399.700,60 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos
reais e sessenta centavos), cujo objeto é o desenvolvimento de ações de capacitação de servidores que
trabalham diretamente com a temática migratória através do I Curso de Especialização em Migrações e
Refúgio: Direito, Trabalho e Cidadania em perspectiva comparada. Unidade Acadêmica interessada: ICS.
Relatora: Reinaldo José de Miranda Filho. RETIRADO DE PAUTA. (10.6) 23106.146539/2019-40. Termo
de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Fundo Nacional de Saúde (FNS), no valor de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), que tem por objeto ﬁrmar cooperação para o estudo
e pesquisa sobre a saúde mental - do contexto acadêmico à sociedade. Unidade Acadêmica interessada:
CEAM.
Relatora:
Maria
Regina
Fernandes
de
Oliveira.
RETIRADO
DE
PAUTA. (10.7) 23106.129913/2019-42. Convênio a ser celebrado entre a UnB, A Finatec e a Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujo
objeto é o projeto “Produção e Propriedades Magnéticas e Magneto Térmicas de Nanopartículas”. Unidade
Acadêmica
interessada:
IF.
Relatora:
Roberta
Mary
Vidotti.
RETIRADO
DE
PAUTA. (10.8) 23106.121805/2018-41. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e
a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), no valor de R$ 2.487.800,89 (dois milhões, quatrocentos e
oitenta e sete mil, e oitocentos reais e oitenta e nove centavos), cujo objeto é o projeto "Mestrado
Proﬁssional em Engenharia Elétrica, na área de concentração: Segurança Cibernética – 1ª Turma para
Proﬁssionais do Setor de Inteligência". Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Rozana Reigota
Naves. RETIRADO DE PAUTA. (10.9) 23106.084225/2018-65. Acordo de cooperação técnica a ser
celebrado entre a UnB e a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (SECULT/DF) , sem repasse
de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto é o projeto de pesquisa intitulado "Escolas e Museus do Distrito
Federal – Educação Museal". Unidade Acadêmica interessada: FCI. Relatora: Roberta Mary Vidotti.
RETIRADO DE PAUTA (10.10) 23106.017721/2019-94. Convênio tripartite celebrado entre a UnB,
Finatec e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no valor de R$ 1.428.258,54 (um milhão,
quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), cujo o
objeto é a transferência de recursos ﬁnanceiros para execução do projeto intitulado "Manutenção
Preventiva de Equipamentos Multiusuários Utilizados em Pesquisa na Universidade de Brasília", ref.
FINEP nº 0172/18. Unidade Acadêmica interessada: DPI. Relatora: Cláudia Naves David Amorim Presidente da Capro em exercício. RETIRADO DE PAUTA. (10.11) 23106.131598/2019-13. Acordo de
cooperação técnica a ser celebrado entre a UnB e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico (CNPq), no valor de R$ 234.160,00 (duzentos e trinta e quatro mil e cento e sessenta reais),
cujo objeto consiste em propiciar a atuação conjunta do CNPq e da UnB, no sentido de apoiar e monitorar
o projeto de pesquisa aprovado quanto ao mérito no âmbito da Chamada CNPq/MCTIC/Capes/FNDCT nº
21/2018 – Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR (Chamada 21/2018 – PROANTAR). Unidade
Acadêmica interessada:
IB. Relatora: Silvia
Ribeiro
de
Souza.
RETIRADO
DE
PAUTA. (10.12) 23106.114681/2019-28. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília e o Exército Brasileiro, no valor de R$ 645.888,68 (seiscentos e quarenta e cinco
mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), que tem por objeto a realização da pesquisa
“Estudos Empíricos em Engenharia de Sistemas de Sistemas para o Exército Brasileiro aplicado a um
Centro de Coordenação de Operações Móvel”. Unidade Acadêmica interessada: IE. Relator: Jez Willian
Batista. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (10.13) 23106.143398/2019-11. Acordo de
cooperação a ser celebrado entre a Universidade de Brasília e o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto consiste no estabelecimento de
cooperação técnica de interesse mútuo entre o MPDFT e o Instituto de Letras / Departamento de Línguas
Estrangeiras e Tradução (Universidade de Brasília), visando a implementação de ações de assistência
linguística, de interpretação e de tradução, no âmbito da atuação do MPDFT junto às populações de
estrangeiros no DF. Unidade Acadêmica interessada: IL. Relatora: Luci Sayori Murata. RETIRADO DE
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PAUTA. (10.14) 23106.103344/2019-13. Convênio de cooperação técnica e cientíﬁca a ser celebrado entre
a UnB, o Município de Goiânia, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, e a
Finatec, no valor de R$631.868,24 (seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e
quatro centavos), cujo objeto consiste na conjugação de esforços entre os partícipes, com vistas ao
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado "Desenvolvimento, avaliação e aplicação de inovações
para uso no ambiente do sistema único de saúde". Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relator: Renato
Tarciso Barbosa de Sousa. RETIRADO DE PAUTA. (10.15) 23106.068858/2019-15. Convênio tripartite a
ser celebrado entre a UnB, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a Finatec, no
valor de R$ 2.589.614,59 (dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e
cinquenta e nove centavos), cujo objeto consiste no "Reconhecimento Biométrico Facial em Sistemas
Distribuídos para Prevenção de Fraudes em Capacitações utilizando Dispositivos Computacionais com
Protocolos de Conﬁança". Unidade Acadêmica interessada: IE. Relator: Adauto João Pulcinelli Relatora:
Roberta Mary Vidotti. RETIRADO DE PAUTA. (10.16) 23106.060155/2019-31. Contrato a ser celebrado
entre a UnB e a Finatec, no valor de R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais), cujo objeto é a
contratação da Finatec visando apoiar a execução do Projeto de Ensino intitulado "I Curso de
especialização em governança pública de sistemas e serviços de saúde". Unidade Acadêmica interessada:
FACE. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. RETIRADO DE PAUTA. (10.17) 23106.131620/201925. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de R$ 377.066,87 (trezentos e setenta e sete
mil sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), cujo objeto é a contratação da Finatec para apoiar a
execução e o desenvolvimento do projeto intitulado "Ações Estratégicas para o Desenvolvimento
Institucional de Relações Internacionais da Universidade de Brasília". Unidade Acadêmica interessada:
IREL. Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa . RETIRADO DE PAUTA.
(10.18) 23106.056825/2019-14. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de
R$1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), cujo objeto consiste no apoio à execução e ao
desenvolvimento do projeto "Ações Estratégicas para o Desenvolvimento Institucional e Tecnológico do
Instituto de Geociências da Universidade de Brasília". Unidade Acadêmica interessada: IG. Relator: Jez
Willian Batista. RETIRADO DE PAUTA. (10.19) 23106.101403/2019-19. Acordo de cooperação a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto é a conjugação de esforços entre os partícipes
para desenvolver pesquisa, promover extensão e disseminar conhecimento na gestão das entidades sem a
ﬁnalidade de lucro. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Rozana Reigota Naves. RETIRADO
DE PAUTA. (10.20) 23106.138042/2018-77. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília e a Secretaria Nacional de Esporte Alto Rendimento do Ministério da Cidadania
(Snear/MC), no valor de R$1.696.044,72 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quarenta e quatro
reais e setenta e dois centavos), cujo objeto é o projeto "Ampliação e modernização do Centro de
Excelência em Saltos Ornamentais da UnB Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relator: Sandro Augusto
Pavlik Haddad. RETIRADO DE PAUTA. (10.21) 23106.072826/2019-14. Contrato Tripartite a ser
celebrado entre a UnB, a CEB Distribuição e a FINATEC, cujo objeto é a contratação de serviços de P&D
para a execução do projeto intitulado “Software AINOA - Sistema de Monitoramento de Patologias
internas em Barragens de Terra e Encoramento Fundamentado em Inteligência Artiﬁcial e Internet das
Coisas: Caso de Estudo da Barragem do Paranoá-DF”, conforme chamada pública nº 002/2018. Unidade
Acadêmica
interessada:
FT.
Relator:
Rozana
Reigota
Naves.
RETIRADO
DE
PAUTA. (10.22) 23106.118540/2019-84. Termo de Execução Descentralizada a ser celebrado entre o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a UnB, no valor de R$ 8.514.511,05
(oito milhões, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e onze reais e cinco centavos), que tem por objeto o
aprimoramento e consolidação do método mecanístico-empírico de dimensionamento para pavimentos
rodoviários ﬂexíveis (medina) e estudos complementares com geossintéticos e drenagem para pavimentos
ferroviários. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Rozana Reigota Naves. RETIRADO DE
PAUTA. 11) Nota de repúdio a ataques sofridos por pesquisadores que estudam a eﬁcácia da cloroquina.
DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze
horas e quarenta e três, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a
presente ata, aprovada na 37ª Reunião Ordinária, realizada em 08/05/2020 e subscrita por mim e pela
Presidente da Capro.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Naves David Amorim, Presidente da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 12/05/2020, às 17:21, conforme
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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 13/05/2020, às 10:08,
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 5255783 e o código CRC 86400BB7.
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