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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS
E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em
vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas e dez minutos, na sala do conselho no
prédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, na Universidade de Brasília, com a
presença dos seguintes membros: José Manoel Morales Sánchez (Presidente da 11ª Reunião
Ordinária); Alexandre Pila� (Decanato de Extensão); Antônio César Pinho Brasil Júnior (membro do
Consuni, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Darcilene Sena Rezende
(representante suplente da Câmara de Extensão); Eduardo Tadeu Vieira (membro do Consuni,
representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Francisco Ricardo Cunha (representante
suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gladston Luiz da Silva (membro do Consuni,
representante suplente da área de Ciências Exatas e da Terra); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro
do Consuni, representante �tular da área de Ciências da Vida); João Bosco Crema Júnior (Diretoria de
Apoio a Projetos Acadêmicos); Maria Lucilia dos Santos (Decanato de Administração); Reinaldo José de
Miranda Filho (representante suplente dos Campi); Wilson Roberto Theodoro Filho (representante da
Câmara de Ensino e de Graduação). Ausências jus�ficadas: Ana Claudia Farranha Santana
(representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Helena Eri Shimizu (Decanato de Pós-
Graduação); Luciano Emídio Neves da Fonseca (representante �tular dos Campi); Rafael Litvin Villas
Bôas (representante �tular da Câmara de Extensão); Rozana Reigota Naves (membro do Consuni,
representante suplente da área de Ciências Humanas e Sociais I); Sérgio Antônio Andrade Freitas
(Decanato de Ensino e de Graduação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1)
Informes: não houve 2) Aprovação das atas da 9ª e da 10ª Reuniões Ordinárias da CAPRO. Aprovadas
por unanimidade. 3) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos: (a)
23106.114840/2017-22. Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Ministério do Trabalho (MTb), no valor de R$ 697.441,69
(seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), cujo
objeto é o projeto "Observatório das Migrações Internacionais", de relatoria de Gustavo Adolfo Sierra
Romero; (b) 23106.074492/2018-24. Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$ 543.461,60
(quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), cujo objeto
é a contratação da FUNAPE com a finalidade de dar suporte para o desenvolvimento do projeto de
extensão in�tulado "Projeto de base à implantação sustentável da Escola Nacional de Socioeducação -
2014/2015”, de relatoria de Maria Emília Machado Telles Walter; (c) 23106.113043/2018-17. Trata-se
de contrato a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Apoio à
Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$ 21.643.155,07 (vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e três mil,
cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos), cujo objeto é o projeto de extensão "Apoio à
Implantação e Gestão de Agroindústrias Cooperadas: geração de emprego e renda em Assentamentos
de Reforma Agrária", de relatoria de Maria Emília Machado Telles Walter; (d) 23106.136632/2017-84.
Trata-se de termo de cooperação a ser celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS -
concedente), a Fundação Universidade de Brasília (FUB - executora) e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC - interveniente), cujo objeto é a união de esforços dos par�cipes
para o desenvolvimento do Projeto de pesquisa e desenvolvimento in�tulado "Estudo da
compar�mentação tectônica da crosta e do manto superior sob o Cráton Amazônico com técnicas
sismológicas", no valor de R$ 2.604.443,55 (dois milhões, seiscentos e quatro mil quatrocentos e
quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), de relatoria de Rozana Reigota Naves; (e)
23106.104266/2018-85. Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a ser firmado entre a
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), com o
obje�vo de prestação de serviços de ensino da língua inglesa para a capacitação de servidores do
referido órgão, no valor de R$ 66.200,02 (sessenta e seis mil e duzentos reais e dois centavos), de
relatoria de José Manoel Morales Sánchez; (f) 23106.154276/2017-81. Trata-se de
contrato entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Empreendimentos
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Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto consiste em apoiar a execução e o desenvolvimento
do projeto de extensão “Curso de Especialização em Saúde da Família – Modalidade EAD” oriundo do
Termo de Execução Descentralizada nº 50/2017 (23106.072513/2017-96), celebrado entre o Ministério
da Saúde e a Fundação Universidade de Brasília em 30/10/2017, no valor de R$ 120.876,16 (cento e
vinte mil e oitocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), de relatoria de Maria Emília Machado
Telles Walter. Aprovados por unanimidade. 4) Processo n.º 23106.080200/2016-21. Trata-se de
primeiro termo adi�vo do acordo de cooperação técnica celebrado entre a Fundação Universidade de
Brasília (FUB) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), cujo objeto consiste na viabilização da
conexão da FUB à internet por meio de compar�lhamento de infraestrutura de rede de fibra óp�ca
denominada Rede GigaCandanga, incorporando-se ao conjunto de ins�tuições usuárias da rede
mediante a gestão financeira, por parte da RNP, dos recursos para manutenção e operação da rede, de
relatoria de Francisco Ricardo da Cunha. Aprovado por unanimidade. 5) Processo 23106.027981/2018-
97. Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e o Ins�tuto Nacional de Criminalís�ca da Diretoria Técnico-Cien�fica da
Polícia Federal (INC/DITEC/PF), no valor de R$ 3.672.340,00 (três milhões, seiscentos e setenta e dois
mil, trezentos e quarenta reais), cujo objeto é o projeto "Pesquisa Aplicada de Inovações tecnológicas
no domínio da Perícia Criminal Federal", de relatoria de Mamede Said Maia Filho. Re�rado de pauta. 6)
Processo 23106.026344/2018-01. Trata-se de acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a
Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), que tem por objeto o desenvolvimento de ações de mútua cooperação e intercâmbio
cien�fico e tecnológico, para execução de a�vidades em comum de pesquisa e desenvolvimento,
abrangendo a formação de pessoal em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado) e a cessão
mútua de recursos laboratoriais entre a FUB/UnB e o INMETRO, de relatoria de Gladston Luiz da Silva. A
Professora Lucilia solicitou que sejam disponibilizados os procedimentos para celebração de Acordos de
Cooperação Técnica. Aprovado por unanimidade. 7) Processo 23106.094875/2018-19. Trata-se do
Plano de Desenvolvimento Ins�tucional do CDT, de relatoria de Simone Perecmanis. Re�rado de pauta.
8) Processo 23106.053178/2018-16. Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e a Alubar Metais e Cabos, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil
reais), cujo objeto é o projeto "Realização de ensaios de fadiga para determinação da curva de Wöhler
(curva S-N) para o cabo condutor de energia CAL 1120", de relatoria de Antônio César Pinho Brasil
Júnior. Aprovado por unanimidade. 9) Processo 23106.115770/2018-19. Trata-se de termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL), no valor de R$ 3.686.400,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis
mil e quatrocentos reais), cujo objeto é a realização de estudos sobre a regulação apoiada em
incen�vos, de relatoria de Wilson Roberto Theodoro Filho. Os membros solicitaram que fossem
descritos no processo os indicadores da pesquisa, tais como as contribuições para a graduação e a pós-
graduação (ar�gos, dissertações e teses produzidas). Solicitação de vista feita pelo Prof. Wilson e
aprovada por unanimidade. 10) Processo 23106.043873/2018-61. Trata-se de termo de cooperação
técnica a ser celebrado entre o Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), sem repasses de recursos financeiros
entre os par�cipes, de relatoria de Darcilene Sena Rezende. Aprovado por unanimidade. 11) Processo
23106.114207/2018-15. Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Escola Nacional de Administração pública (ENAP), no valor
de R$ 1.897.074,42 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, setenta e quatro reais e quarenta e
dois centavos), visando à produção de dados e conhecimento estratégico na tomada de decisão na
gestão governamental, de relatoria de Reinaldo José de Miranda Filho. A CAPRO solicitará à unidade
acadêmica do proponente que insira a ata da reunião onde a aprovação ad referendum do Conselho da
Faculdade de Tecnologia foi homologada. Aprovado por unanimidade. 12) Processo
23106.108021/2018-27. Trata-se de termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Fundação Universidade de Brasília e o Ministério da Segurança Pública/ Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN), no valore de 8.086.936,00 (oito milhões, oitenta e seis mil, novecentos e trinta e seis
reais), cujo objeto é o fortalecimento do conhecimento específico da arquitetura penal, além dos
processos e produtos da Cadeia Produ�va da Edificação Penal (CPEP), de relatoria de Eduardo Tadeu
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Vieira. A CAPRO solicitará à unidade acadêmica do proponente que insira a ata da reunião onde a
aprovação ad referendum do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi homologada.
Aprovado com 10 votos favoráveis e abstenção de Wilson Roberto Theodoro Filho. 13) Deliberação
acerca do projeto de Resolução de tramitação de projetos. Re�rado de pauta, tendo em vista que basta
somente adequar os anexos para incorporá-los ao texto da Resolução. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às doze horas e trinta 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
pelo Presidente da 11ª Reunião Ordinária da CAPRO.

Documento assinado eletronicamente por Alice Piauilino Cidade da Silva, Secretário(a) da Câmara
de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 16/11/2018, às 16:44, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jose Manoel Morales Sanchez, Membro da CAPRO, em
02/12/2018, às 13:32, 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 3228191
e o código CRC E7A33413.
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