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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em trinta de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e onze 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); Erondina Azevedo de Lima (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); 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); Olgamir Amância Ferreira (Decana de
Extensão); Rachael Aneliese Radhay (representante titular da Câmara de Ensino de Graduação); 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). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA:
1) Informes: 1.1) A Presidente comunicou que, conforme informado pela Circular DPI nº 015/2021, haverá
tramitação simplificada para termos de adesão celebrados por pesquisadores ou grupos de pesquisa,
individualmente, no âmbito de projetos acadêmicos, os quais prescindem de análise da Capro. No
entanto,salientou que os termos de adesão institucionais continuarão a ser analisados por esta Câmara. 1.2)
A professora Rozana informou que, nos projetos em que haja atuação de fundações de apoio, a justificativa
para a escolha dessas fundações deverá ser aprimorada, de modo que a justificativa seja embasada
objetivamente na proposta apresentada pelas fundações de apoio. 1.3) A professora Rozana destacou a
relevância de que os gestores de projetos reforcem as tratativas com congressistas para que os recursos
provenientes de emendas parlamentares sejam liberados. 1.4) A professora Erondina anunciou a sua saída
da Capro. A Presidente agradeceu, em nome do colegiado, a atuação da professora Erondina na Câmara.
1.5) A Presidente informou que haverá eleição da Diretoria Executiva da Finatec, e que, como membro do
Conselho Superior da Finatec, está disponível ao diálogo no que se refere ao encaminhamento de
demandas para a Diretoria Executiva da Finatec. 1.6) O professor Sandro destacou um questionamento
realizado por docentes da Faculdade UnB Gama quanto o baixo quantitativo de projetos desta Unidade
Acadêmica registrados no portfólio de pesquisa na UnB: Impactos em Brasília e no Distrito Federal. A
Presidente destacou que foram solicitadas informações referentes aos projetos via e-mail, mas o
quantitativo de respostas foi baixo. Ademais, a Presidente ressaltou que, à medida que as informações
sobre os projetos forem encaminhadas, o referido portfólio será complementado. 1.7) Atendendo a um
pedido de informação, a Presidente comunicou que a Auditoria Interna da UnB não possui prerrogativa de
auditar processos de avaliação de fundações de apoio, mas em processos de prestação de contas o controle
que cabe à Auditoria já está sendo realizado. 1.8) A Secretaria da Capro comunicou que serão criados
informativos da Capro para compartilhamento das principais notícias dessa Câmara. Os referidos
informativos serão encaminhados via WhatsApp para que os membros possam compartilhar com as suas
respectivas Unidades. 2) Aprovação da ata da 56ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO:
aprovada por unanimidade. 3) Processo n.º 23106.140411/2019-72. Acordo de cooperação técnica a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), a Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-
BRASIL) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de R$ 1.416.280,125 (um milhão,
quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta reais e doze centavos), que tem por objeto a execução do
Curso de Especialização em Equoterapia na modalidade a distância (EAD). Unidade Acadêmica
interessada: FEF. Relator: Ugo Dias. O relator foi favorável à aprovação do mérito acadêmico do projeto,
entretanto solicitou adequações de forma no processo. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade com a
recomendação que a equipe gestora atenda às adequações solicitadas pelo relator. 4) Processo
23106.074495/2020-82. Protocolo de intenções a ser celebrado pela UnB e o Instituto de Pesquisas
Eldorado, o qual não envolverá a transferência de recursos financeiros entre os partícipes e terá como
objeto o estabelecimento de um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, amparado
pela legislação brasileira relativa à capacitação e à competitividade do setor de tecnologia da informação,
abrangendo atividades de pesquisa, desenvolvimento e serviços científicos e tecnológicos, formação e
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treinamento de recursos humanos, absorção e transferência de tecnologias e aprimoramento e otimização
do uso da infraestrutura laboratorial, bem como outras iniciativas em assuntos de interesse comum.
Unidade interessada: DPI/NITCDT. Relatora: Erondina Azevedo de Lima. DELIBERAÇÃO: aprovado
com 1 (uma) abstenção nominal, professor Sandro Augusto Pavlik Haddad. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às dez horas e trinta e três 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 20:57,
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 10:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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