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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS
E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em
dezesseis de novembro de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte e cinco 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);
Adalene Moreira Silva (Decanato de Pós-Graduação); Antônio César Pinho Brasil Júnior (membro do
Conselho Universitário, representante tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Francisco Ricardo
Cunha (representante suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); João Bosco Crema Júnior
(Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos); José Manoel Morales Sánchez (Vice-Presidente e membro
do Conselho Universitário, representante tular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Lígia Maria
Cantarino da Costa (Decanato de Ensino e de Graduação); Maria Lucilia dos Santos (Decanato de
Administração); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário, representante suplente da
área de Ciências Humanas e Sociais I); Wilson Roberto Theodoro Filho (representante tular da Câmara
de Ensino e de Graduação). Ausências jus ﬁcadas: Ana Claudia Farranha Santana (representante tular
da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Eduardo Tadeu Vieira (membro do Conselho Universitário,
representante tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); 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 tular da área de Ciências da Vida);
Olgamir Amância Ferreira (Decanato de Extensão); Rafael Litvin Villas Bôas (representante tular da
Câmara de Extensão). Convidados: Fernando Araújo Rodrigues de Oliveira (Chefe do Setor de Gestão de
Pesquisa e Inovação Tecnológica – GEP/HUB-UnB/EBSERH) e Dayde Lane Mendonça da Silva (Gerente
de Ensino e Pesquisa HUB-UnB/EBSERH). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA:
1) Informes: (a) a Secretaria informou que, devido à saída de alguns membros da Câmara, seriam
necessárias providências do CONSUNI e dos Presidentes das Câmaras representadas na CAPRO para
nomeação de novos membros; (b) a Secretaria informou que aprovações ad referendum da CAPRO não
ocorrem sem a análise prévia de um parecerista; (c) a Presidente informou que, na próxima reunião,
será subme do à apreciação dos membros o relatório anual da CAPRO, a ser posteriormente
subme do ao CONSUNI; (d) a Presidente informou que, até o ﬁnal do mês de novembro, será
apresentada à Câmara a versão ﬁnal da resolução de tramitação dos processos; (e) a Presidente
informou que a Gerente de Ensino e Pesquisa do HUB-UnB/EBSERH estará presente na reunião para
solicitar que a FINATEC seja credenciada como fundação de apoio daquela ins tuição. A solicitação
baseia-se no fato de que, atualmente, o HUB não estar sendo apoiado por nenhuma fundação de
apoio, o que diﬁculta sobremaneira a execução de projetos do HUB. 2) Ata da 11ª Reunião Ordinária.
Aprovada por unanimidade. 3) Homologação, em bloco, da aprovação ad referendum nos seguintes
processos: (a) Processo n.º 23106.126273/2018-38. Trata-se de termo de execução descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Escola de Administração
Fazendária (ESAF), no valor de R$ 463.404,68, cujo objeto é a descentralização de crédito da ESAF à
FUB visando custear até 14 (quatorze) vagas para servidores em exercício no Ministério da Fazenda, no
Curso de Mestrado Proﬁssional em Economia do Setor Público. Interessado(s): FACE. Relatoria de Maria
Emília Machado Telles Walter; (b) Processo n.º 23106.103123/2018-56. Trata-se de convênio a ser
celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB), a Fundação de Empreendimentos
Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC) e a Bill & Melinda Gates Founda on, no valor de US$ 50.000,00, a
ser coordenado pela professora Muriel Bauermann Gubert do Departamento de Nutrição da Faculdade
de Ciências da Saúde. Interessado(s): FS. Relatoria de Reinaldo José de Miranda Filho; (c) Processo n.º
23106.130260/2018-63. Trata-se de termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), no
valor de R$ 450.000,00, para a execução do "Programa de Pós-Graduação em Educação - Modalidade
Proﬁssional". Interessado(s): FE. Relatoria de José Manoel Morales Sánchez; (d) Processo n.º
23106.055394/2018-98. Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília
(FUB) e a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$
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510.376,93, cujo objeto consiste na contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do Projeto "Memória do CEAM: Trajetória Histórica e Perspec vas Futuras”.
Interessado(s): CEAM. Relatoria de Cláudia Naves David Amorim (Presidente em exercício); (e) Processo
n.º 23106.127334/2018-84. Trata-se de termo de execução descentralizada - TED SIMEC 791 - a ser
celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Ministério da Educação, no valor de R$
697.123,78, cujo obje vo é a Realização de Curso de Mestrado Proﬁssional em Gestão Pública
des nado a servidores públicos, atendendo demanda do Fundo Nacional Desenvolvimento da
Educação - FNDE. Interessado(s): FUP. Relatoria de Darcilene Sena Rezende; (f) Processo n.º
23106.122715/2018-77. Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília
(FUB) e a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$
111.088,83, cujo objeto é a contratação desta fundação de apoio para apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de extensão “Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Polí cas de
Esporte e Lazer do Distrito Federal”, oriundo do Termo de Execução Descentralizada - TED nº 08/2016
celebrado entre o Ministério do Esporte e a Fundação Universidade de Brasília em 04/04/2016.
Interessado(s): FEF. Relatoria de Maria Emília Machado Telles Walter; (g) Processo n.º
23106.061563/2017-48. Trata-se de convênio a ser celebrado entre a Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e
a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 1.454.458,42
coordenado pelo Prof. Roberto Arnaldo Trancoso Gomes do Departamento de Geograﬁa - GEA.
Interessado(s): IH. Relatoria de Maria Emília Machado Telles Walter; (h) Processo n.º
23106.084189/2018-30. Trata-se de acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Fundação de
Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), sem
repasse de recursos ﬁnanceiros, a ser coordenado pela professora Rejane Antonello Griboski do
Departamento de Enfermagem - FS/ENF. Interessado(s): FS. Relatoria de José Manoel Morales Sánchez.
Aprovados por unanimidade. 4) Processo n.º 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, cujo objeto é o projeto "Pesquisa Aplicada de Inovações tecnológicas no domínio da
Perícia Criminal Federal". Interessado(s): FT. Relatoria de Rozana Reigota Naves. Aprovado por
unanimidade. 5) Processo n.º 23106.094875/2018-19. Trata-se do Plano de Desenvolvimento
Ins tucional do CDT, no valor de R$ 2.330.000. Interessado(s): DPI / CDT. Re rado de pauta. 6) Processo
n.º 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, cujo objeto é a realização de estudos sobre a regulação apoiada em incen vos.
Interessado(s): GRE. Relatoria de Wilson Roberto Theodoro Filho. Aprovado por unanimidade. 7)
Processo n.º 23106.018509/2018-63. Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológicos (FINATEC),
no valor de R$ 790.320,00, cujo objeto consiste na contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do curso de Especialização em Farmacologia Clínica. Interessado(s): FS e FEF. Relatoria
de Simone Perecmanis. Re rado de pauta. 8) Processo 23106.061792/2018-43. Trata-se de acordo de
cooperação técnica a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Secretaria de
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito
Federal (SEDESTMIDH), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, a ser coordenado pelo professor Miguel
Ângelo Montagner da Faculdade de Ceilândia - FCE. Interessado(s): FCE. Relatoria de Gustavo Adolfo
Sierra Romero. Re rado de pauta. 9) Processo n.º 23106.115729/2017-53. Trata-se de solicitação de
credenciamento da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Cien ﬁco e Tecnológico do Hospital
Universitário de Brasília (FAHUB) como fundação de apoio vinculada à FUB. Interessado(s): FAHUB.
Relatoria de Rozana Reigota Naves. Re rado de pauta. 10) Processo n.º 23106.013865/2018-91. Tratase de contrato a ser celebrado entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP contratante) e o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Fundação Universidade de
Brasília (FUB / DPI / CDT - contratada), no valor de R$ 203.678,33, cujo objeto consiste na realização de
prestação de serviço para avaliação da condição estrutural, funcional e de segurança da via W3 Sul,
localizada na capital federal, Brasília. Interessado(s): DPI / CDT. Relatoria de Francisco Ricardo Cunha.
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3989832&infra_sistema=…

2/4

26/02/2019

SEI/UnB - 3541464 - Ata de Reunião

Aprovado por unanimidade. A Presidente informou que, doravante, as prestações de serviços
tecnológicos serão executadas pelo Parque Tecnológico da UnB. 11) Processo n.º 23106.115166/201884. Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), no valor de R$ 50.000,00, para
execução do projeto de pesquisa e desenvolvimento "Estudos de Projetos de Alta Complexidade Indicadores de Parques Cien ﬁcos e Tecnológicos - Fase 3". Interessado(s): DPI / CDT. Relatoria de
Antônio César Brasil Pinho Júnior. Aprovado por unanimidade. 12) Processo n.º 23106.147696/2017-19.
Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Fundação Universidade de
Brasília (FUB) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), no valor de R$
180.000,00, cujo objeto é o apoio à realização de prova de conceito de desenvolvimento tecnológico,
visando à criação do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança Ciberné ca da
Universidade de Brasília. Interessado(s): FT. Relatoria de Darcilene Sena Rezende. Re rado de pauta.
13) Processo n.º 23106.018342/2018-31. Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB - contratada), por intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico (DPI / CDT), e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP contratante), no valor de R$ 117.988,02, para realização de prestação de serviços técnicos e cien ﬁcos
para avaliar os apontamentos relacionados com a qualidade e preço dos serviços executados no âmbito
do programa “Asfalto novo”, realizado pela Contratante. O serviço será realizado pela contratada por
meio da prestação de serviços tecnológicos à contratante, em conformidade com a Proposta de
Prestação de Serviços DT nº 003/2018 anexa, que passa a ser parte integrante do presente
instrumento. Interessado(s): DPI / CDT. Relatoria de José Manoel Morales Sánchez. Aprovado por
unanimidade. 14) Processo n.º 23106.093387/2018-94. Trata-se de termo de execução descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Ministério da Saúde, por
intermédio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), no valor de R$ 1.800,000,00, cujo objeto é a
capacitação dos agentes comunitários de saúde e proﬁssionais da atenção básica para atendimento na
promoção de polí cas de equidade em saúde com foco na mulher rural. Interessado(s): CEAM e FS.
Relatoria de Reinaldo José de Miranda Filho. Re rado de pauta. 15) Processo n.º 23106.011685/201874. Trata-se de protocolo de intenções a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB);
a Universidade Federal do Mato Grosso (FUFMT); a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT);
o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT); o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso (SEBRAE/MT); o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI/MT); o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFFLUMINENSE) e o
Ins tuto Federal de Brasília (IFB), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto é o esforço comum
entre os par cipes no sen do de empreender polí cas socioambientais que sejam indicadores,
ampliadores e exempliﬁcadores em termos de responsabilidade socioambiental e estejam em
harmonia com o obje vo de estruturar uma rede de pesquisa em ambientes construídos sustentáveis,
denominada Rede Sustenta. Interessado(s): FAU e FGA. Relatoria de Antônio César Pinho Brasil Júnior.
Aprovado por unanimidade. 16) Processo n.º 23106.103263/2017-43. Trata-se de termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Ministério da
Saúde (MS), no valor de R$ 549.708,00, cujo objeto é o Programa de Gestão e Manutenção do
MS/Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualiﬁcação e Requaliﬁcação, visando
ao fortalecimento do SUS. Interessado(s): FACE. Relatoria de Gustavo Adolfo Sierra Romero. Re rado de
pauta. 17) Processo n.º 23106.119397/2018-67. Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a
ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), no valor de R$ 30.000,00, cujo objeto é a prospecção de
tecnologias e parcerias ins tucionais e divulgação do conhecimento cien ﬁco, tecnológico e de
inovação gerado na Universidade de Brasília para atender as necessidades operacionais, logís cas e
administra vas do Exército Brasileiro. Interessado(s): FT. Relatoria de Reinaldo José de Miranda Filho.
Re rado de pauta. 18) Minuta de Resolução de tramitação de projetos. Re rado de pauta. 19) A CAPRO
recebeu a Gerente de Ensino e o Chefe do Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica do HUBUnB/EBSERH para explicar a necessidade de autorização para credenciamento da FINATEC como
fundação de apoio daquela ins tuição, tendo em vista que a Fundação de Apoio do HUB (FAHUB) ainda
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está em processo de recredenciamento junto à UnB, não podendo apoiar a execução de projetos. Pelo
fato de o HUB-UnB/EBSERH estar sob gestão plena da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), uma fundação de apoio da UnB ou credenciada para atuar junto à UnB não está
automa camente credenciada para atuar como fundação de apoio do HUB-UnB/EBSERH e, portanto,
no momento, não há nenhuma fundação de apoio autorizada a executar projetos pelo HUBUnB/EBSERH. A Gerente de Ensino informou que, no próximo dia 20, haverá uma reunião no MEC para
aprovação dos pedidos de credenciamento de fundações de apoio juntamente à EBSERH e, por isso, a
gestão do HUB-UnB/EBSERH veio à CAPRO solicitar celeridade no processo internamente à UnB. A
sugestão da Câmara é que o processo seja formalizado com a máxima urgência na UnB e que o HUBUnB/EBSERH pleiteie, na reunião do dia 20/11/2018, que o MEC faça uma autorização genérica para
credenciamento das fundações de apoio, dando tempo para que cada ins tuição proceda à
formalização do credenciamento até março de 2019. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às doze horas e trinta e dois 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 Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 26/02/2019, às 12:02,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Alice Cidade da Silva Ferraz, Secretário(a) da Câmara
de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 26/02/2019, às 17:22, 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 3541464
e o código CRC 7F9737D9.

Referência: Processo nº 23106.137473/2018-16
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