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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em trinta
de novembro de dois mil e dezoito, com início às nove horas e dezessete 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); Cris�an Venditozzi
(representante �tular da Câmara de Ensino e de Graduação); Darcilene Sena Rezende (representante
suplente da Câmara de Extensão); Eduardo Tadeu Vieira (membro do Conselho Universitário,
representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Francisco Ricardo da Cunha
(representante �tular 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 �tular da área de Ciências da Vida);
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); Maria Lucilia dos Santos (Decanato de Administração); Marilde Loiola de Menezes
(membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Humanas e Sociais II);
Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante �tular dos campi);
Wilson Roberto Theodoro Filho (representante �tular da Câmara de Ensino e de Graduação). Ausências
jus�ficadas: Elizabeth Queiroz (membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de
Ciências Humanas e Sociais I); Olgamir Amância Ferreira (Decanato de Extensão); Renato Tarciso
Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências
Humanas e Sociais II); Roberta Mary Vido� (membro do Conselho Universitário, representante �tular
da área de Ciências Exatas e da Terra); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário,
representante �tular da área de Ciências Humanas e sociais I); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro
do Conselho Universitário, representante suplente dos campi). Convidados: Suélia de Siqueira
Rodrigues Fleury Rosa e Thiago Gehre Galvão. Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE
PAUTA: 1) Informes: (a) a Secretaria informou que a FINATEC encaminhou documento informando a
metodologia aplicada para determinação do valor dos custos e despesas necessários para manutenção
da infraestrutura mínima para gestão administra�va e financeira dos projetos de pesquisa, ensino,
extensão e desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico decorrentes do apoio à FUB e que
enviamos o número de protocolo do processo aos membros da CAPRO via correio eletrônico (processo
n.º 23106.137388/2018-58). Os professores Eduardo e Antônio Brasil reforçaram a necessidade de a
metodologia ser apresentada em linguagem acessível; (b) a Secretaria informou que foi feita consulta
ao DGP sobre quem exerceria a Presidência da CAPRO quando a �tular do cargo es�vesse em
afastamento no país, sem subs�tuto oficial no cargo de Decana de Pesquisa e Inovação. Determinou-se,
então, que, nessas circunstâncias, o Vice-Presidente da CAPRO seria o responsável por assumir a
Presidência (processo n.º 23106.129598/2018-72). 2) Aprovação da ata da 12ª Reunião Ordinária.
Re�rado de pauta. 3) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos: (a)
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 entre os par�cipes, a ser coordenado pela professora Rejane
Antonello Griboski do Departamento de Enfermagem - FS/ENF. Interessado(s): FS. Relatoria de José
Manoel Morales Sánchez; (b) 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 (um milhão e
oitocentos mil reais) , 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; (c) processo n.º
23106.103263/2017-43. Trata-se de termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
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Fundação Universidade de Brasília - FUB e o Ministério da Saúde - MS, no valor de R$ 549.708,00
(quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e oito reais), 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; (d) 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 (trinta mil reais), 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; (e) processo n.º 23106.115057/2018-67. Trata-se de acordo de cooperação a ser
celebrado entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, e
a Fundação Universidade de Brasília - FUB, sem repasses de recursos financeiros entre os par�cipes, a
ser coordenado pelo professor Henrique Llacer Roig, do Ins�tuto de Geociências - IG. Interessado(s):
VRT e IG. Relatoria de Rozana Reigota Naves. Aprovados por unanimidade. Inclusão de homologação
das aprovações ad referendum nos seguintes processos aprovada por unanimidade: (f) processo n.º
23106.114735/2018-74. 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$
400.000,00, cujo objeto consiste no apoio ao desenvolvimento do Projeto "Tecendo o Amanhã".
Interessado(s): CEAM. Relatoria de Antônio César Pinho Brasil Júnior. O relator entendeu que o projeto
deveria ser aprovado, mas que, no que concerne ao plano de aplicação dos recursos, seria necessário
detalhamento do plano de aplicação dos recursos e dos reais des�nos dos recursos des�nados à
contratação de pessoa jurídica e “outros”; (g) processo n.º 23106.126192/2018-38. Trata-se de termo
de execução descentralizada - TED a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília - FUB e o
Ministério das Cidades, no valor de R$ 596.130,00, cujo objeto consiste no desenvolvimento do Projeto
"Operações Urbanas Consorciadas no Brasil". Interessado(s): FAU. Relatoria de Eduardo Tadeu Vieira. O
relator entendeu que o projeto deveria ser aprovado, mas que seria necessário constar no processo
documento com a concordância da fundação de apoio em apoiar o projeto em tela. Aprovados por
unanimidade. 4) A Presidente apresentou à Câmara o Relatório de a�vidades, prestação de contas e
pareceres da CAPRO, a ser subme�do ao CONSUNI na reunião do dia sete de dezembro de dois mil e
dezoito. Aprovado por unanimidade. 5) Processo n.º 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 repasses de recursos financeiros entre os par�cipes, a ser coordenado pelo
professor Miguel Ângelo Montagner da Faculdade de Ceilândia - FCE. Interessado(s): FCE. Relatoria de
Gladston Luiz da Silva. Aprovado por unanimidade. 6) Processo n.º 23106.139651/2018-43. Trata-se de
solicitação de autorização para credenciamento da FINATEC como fundação de apoio do HUB.
Interessado(s): HUB. Relatoria de José Manoel Morales Sánchez. Aprovado por unanimidade. 7)
Processo n.º 23106.066699/2018-25. Trata-se de acordo de cooperação a ser celebrado entre a
Fundação Universidade de Brasília - FUB e a Associação Bancorbrás de Responsabilidade Social -
Ins�tuto Bancorbrás, sem repasse de recursos financeiros, cujo objeto é o desenvolvimento e a
expansão do Projeto denominado “Programa Adote um Estudante”, coordenado e implementado pela
Diretoria de Desenvolvimento Social do Decanato de Assuntos Comunitários (DDS/DAC). O Projeto
Bolsa Universitária, que compõe o Programa Adote um Estudante, busca incen�var a educação e o
voluntariado de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inseridos na educação
superior. Realizado em parceria com a Universidade de Brasília/UnB, o processo de seleção ocorre a
par�r de análise socioeconômica do candidato". Interessado(s): DAC. Relatoria de Francisco Ricardo da
Cunha. A CAPRO recomenda a reavaliação, por parte do DAC, do número de bolsas concedidas nas
próximas negociações, para alcançar número mais expressivo de estudantes. Aprovado por
unanimidade. 8) 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 (cento e oitenta mil reais),
cujo objeto é o apoio à realização de prova de conceito de desenvolvimento tecnológico, visando à
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criação do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança Ciberné�ca da Universidade de
Brasília. Interessado(s): FT. A CAPRO fez ques�onamentos ao proponente a respeito da possível criação
de um Centro. O proponente encaminhou resposta aos ques�onamentos, a qual foi apresentada ao
Colegiado afirmando que não há proposta de criação do Centro, mas apenas do estudo da viabilidade
para uma possível proposta de criação. Esclareceu, ainda, que o estudo foi uma demanda do MCTIC.
Aprovado por unanimidade. 9) A presidente apresentou aos membros a versão final da Resolução de
tramitação de processos. Aprovado por unanimidade. 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 pela da CAPRO.

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 10:50, 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 26/02/2019, às 12:03,
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 3373945
e o código CRC 372E8EC1.
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