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SEI/UnB - 2910202 - Ata de Reunião

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS
CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, doravante referida como CAPRO, realizada no dia
seis de julho de dois mil e dezoito, às oito horas e vinte 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), Ana Claudia Farranha Santana (representante
da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação), Gustavo Adolfo Sierra Romero (representante do Consuni – área
de Ciências da Vida), João Bosco Crema Júnior (Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos), José Manoel
Morales Sánchez (membro do Consuni – área de Ciências Humanas e Sociais I), Maria Lucília dos Santos
(Decanato de Administração), Rafael Litvin Villas Bôas (representante da Câmara de Extensão), Ligia Maria
Cantarino da Costa (Decanato de Ensino e de Graduação), Rozana Reigota Naves (suplente, membro do
Consuni – área de Ciências Humanas e Sociais I). Ausências jus ﬁcadas: Antônio César Pinho Brasil Júnior
(representante do Consuni – área de Ciências Exatas e da Terra), Luciano Emídio Neves da Fonseca
(representante dos Campi), Darcilene Sena Rezende (suplente, representante da Câmara de Extensão),
Gladston Luiz da Silva (suplente, representante do Consuni – área de Ciências Exatas e da Terra), Reinaldo
José de Miranda Filho (suplente, representante dos Campi). Convidados: Cláudia Naves David Amorim
(Diretora de Pesquisa). 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 presidente informou que o CNPq lançou chamada para Doutorado
Acadêmico para Inovação. Serão concedidas 10 bolsas por ins tuição. O obje vo é fomentar a cooperação
das ins tuições cien ﬁcas, tecnológicas e de inovação (ICTs) com empresas por meio do envolvimento de
alunos de doutorado em projetos de interesse do setor empresarial; (b) a presidente informou que o SIGUnB começou a ser u lizado na UnB; (c) a presidente informou que, durante as férias le vas da UnB do mês
de julho, os processos urgentes que precisarem de análise na CAPRO serão encaminhados a um parecerista
e, em caso parecer favorável ao projeto, terão aprovação ad referendum, sujeitos a homologação do
colegiado. Solicitação de inversão de pauta para que o item 6 fosse deliberado antes dos outros itens.
Aprovado por unanimidade. 6) Discussão acerca da Instrução Norma va que versa sobre a tramitação dos
processos que deverão ser deliberados pela CAPRO. Considerando o adiantado da hora, a reunião foi
encerrada às nove horas e cinquenta e oito 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
CAPRO.
Documento assinado eletronicamente por Alice Piauilino Cidade da Silva, Secretário(a) da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 31/08/2018, às 15:43, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da Câmara
de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 05/09/2018, às 19:17, 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 2910202 e o
código CRC B85F1ED7.
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