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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em cinco de julho de
dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 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); Adauto João Pulcinelli (membro do Consuni
– representante �tular da área de Ciências da Vida); Eduardo Tadeu Vieira (membro do Consuni –
representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Gabriela Pereira Cota (Representante do
Decanato de Administração); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Consuni – representante �tular
da área de Ciências da Vida); Jez Willian Ba�sta (membro do Consuni – representante �tular da área de
Ciências Exatas e da Terra); João Bosco Crema Júnior (Diretoria de Apoio a Projetos); Reinaldo José de
Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante �tular dos campi); Roberta Mary
Vido� (membro do Consuni- 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 Consuni, representante �tular dos campi); Silvia Ribeiro de
Souza (representante �tular da Câmara de Extensão); Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa
(representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). Ausências jus�ficadas: Adalene Moreira
Silva (Decana de Pós-Graduação); Francisco Ricardo Cunha (representante �tular da Câmara de Pesquisa
e Pós-Graduação); Maria Regina Fernandes de Oliveira (representante �tular da Câmara de Ensino e de
Graduação); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro
do Consuni, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Sérgio Antônio Andrade de
Freitas (Decano de Ensino e de Graduação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA:
1) Informes: 1.1) O prof. Gustavo destacou problemas em relação à solicitação de documentos pessoais
das autoridades que assinarão projetos, incluindo assinaturas de Decanos da própria UnB, e ressaltou
que a requisição desses documentos seja solicitada após a análise jurídica do projeto. A Presidente
esclareceu que, quando for o caso de autoridades de ins�tuições que tenham as informações em páginas
de acesso público, a anexação do ato de nomeação, ou, no caso da UnB, outro documento que comprove
o vínculo, é suficiente para iden�ficar a autoridade que está representando a ins�tuição ou a
universidade. (1.2) Será realizada uma reunião com a Assessoria de Assuntos Internacionais (INT) para
ins�tuir uma comissão com o obje�vo de propor um fluxo de tramitação e uniformizar procedimentos de
acordos internacionais. Desta comissão, par�ciparão integrantes do DPI, DPA, INT, E DAF. Foi destacado
que deve haver uma divisão, em relação à tramitação, dos acordos internacionais que possuem recursos
financeiros dos acordos que não dispõem desses recursos. Também foi suscitada a necessidade de maior
alinhamento nos planos de desenvolvimento ins�tucionais para u�lização de custos indiretos. 1.3) O
professor Sandro agradeceu ao DPI a visita da Capro à Faculdade do Gama e destacou a importância de
haver visitas técnicas periódicas da Capro para elucidar ques�onamentos e estreitar relações com DPI,
DPA e a Coordenação de projetos das Unidades Acadêmicas. Ademais, foi recomendado que os
comentários e dúvidas que surgirem nessas visitas periódicas sejam u�lizados para a realização de um
documento que esclareça questões mais frequentes acerca da tramitação de projetos pela Capro. (1.4) A
professora Sílvia sugeriu a criação de um tutorial no site do DPI com a visualização dos prints dos sistemas
u�lizados para tramitar projetos, de modo a facilitar a aprendizagem da tramitação na Capro. (1.5) O
professor Eduardo salientou que aconteceu a Conferência Internacional do Terceiro Setor. Foi observado
que a realização desse evento foi externo à UnB, devido a dificuldades em aplicar custos indiretos em
eventos. (1.6) O professor Jez destacou que há alguns empecilhos na criação de eventos de pequeno
porte na UnB, devido à inviabilização do projeto pela aplicação de custos indiretos, e propõe ajustes nas
resoluções da Capro para não deses�mular o patrocínio desses eventos. 1.7) A secretaria da Capro
informou que foram encerradas as visitas da Capro previstas para esse semestre nas Unidades
Acadêmicas. As unidades visitadas foram IG, FUP, FS, CEAM, FGA, FT e Finatec. 2) Aprovação da ata 23°
Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade. 3) Homologação das aprovações
ad referendum nos seguintes processos: (3.1) 23106.013563/2019-01. Acordo de cooperação a ser
celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Defensoria Pública da União (DPU), cujo
objeto é o projeto "Interpretação e tradução de línguas estrangeiras no âmbito da Defensoria Pública da
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União: a integração linguís�ca como garan�a dos direitos humanos" Unidade Acadêmica interessada: IL.
Relator: Jez Willian Ba�sta. (3.2) 23106.063850/2019-54. Termo de Execução Descentralizada (TED) a ser
celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Senado Federal, no valor de R$ 28.962,75
(vinte e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), cujo objeto é a
descentralização de crédito do Senado Federal à Fundação Universidade de Brasília, visando custear 01
(uma) vaga para servidor do Senado, no Curso de Mestrado Profissional em Economia do Setor Público -
9º turma. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. Re�rado
de pauta. (3.3) 23106.062639/2019-14. Termo de Execução Descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Fundação Universidade de Brasília - FUB e a Marinha, no valor de R$28.962,75 (vinte e oito mil,
novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), cujo objeto é a descentralização de
crédito da Secretaria-Geral da Marinha à Fundação Universidade de Brasília, visando a custear 01 (uma)
vaga para servidor da Marinha, no Curso de Mestrado Profissional em Economia do Setor Público - 9º
turma. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. Re�rado de
pauta. 3.4) 23106.049617/2019-69.  Termo de Execução Descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília - UnB e Ministério da Defesa, por meio do Exército Brasileiro, cujo objeto
consiste em regular a realização da a�vidade de capacitação referente ao curso de pós-graduação lato
sensu (Master in Business Administra�on- MBA) para militares das Forças Armadas indicados pelo EPEx,
no valor de R$545.281,95  (quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e um reais e noventa e
cinco centavos). Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter.
3.5) 23106.041155/2019-31. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos - Finatec, cujo objeto é a contratação da Finatec visando apoiar a realização do
Projeto de Extensão in�tulado "Fadiga, Fratura e Integridade de Materiais de Engenharia". No valor de
R$5.204.282,29 (cinco milhões duzentos e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove
centavos). Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Adauto João Pulcinelli. DELIBERAÇÃO: aprovado
por unanimidade. 4) Processo n°23106.119350/2017-12. Contrato a ser celebrado entre Energia
Sustentável do Brasil, a Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera (FDB), a Venturo Análises Ambientais
e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), no valor de R$ 5.453.442,00 (cinco milhões quatrocentos e
cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais), cujo objeto é o projeto "Estratégias para
minimização da ic�ofauna no tubo de sucção durante paradas previstas ou intempes�vas das Unidades
Geradoras - Bacia Amazônica". Unidade Acadêmica Interessada: FUP. Relatora: Silvia Ribeiro de Souza. A
Capro entendeu que não haveria necessidade de solicitar manifestações do DPG e do DGP, que
constavam no processo. No caso do DPG, a aprovação na CPP não é mais necessária desde que a Capro
foi criada em 2018. Quanto ao DGP, já constam nos autos as declarações de não prejuízo às a�vidades
estatutárias, assinadas pelos gestores da FUP. DELIBERAÇÃO: Aprovado com recomendações. Abstenções:
Roberta Mary Vido�. Votos Contrários: Gustavo Adolfo Sierra Romero e Eduardo Tadeu Vieira. 5)
Processo n° 23106.033818/2019-44. Termo de Execução Descentralizada entre a Universidade de Brasília
e o Conselho Administra�vo de Defesa Econômica (Cade), cujo objeto consiste na Pesquisa com
fundamento no estudo de necessidades, análise informacional, concepção, proto�pação e
experimentação com vistas à inovação tecnológica e de processos no domínio da Defesa Econômica, no
valor de R$6.086.200,00 (Seis milhões Oitenta e Seis Mil e Duzentos Reais). Unidade Acadêmica
interessada: FT/ENE. Relatora: Roberta Mary Vido�. Re�rado de pauta. 6) Processo n°
23106.006663/2019-73. Solicitação, por parte da Diretoria de Esporte e Lazer, para que a Magnífica
Reitora possa anuir expressamente com a captação e o recebimento direto de recursos financeiros pela
Finatec des�nados ao financiamento das necessidades de recursos materiais e humanos dos clubes de
esporte universitário que competem nos eventos oficiais da Confederação Brasileira de Desporto
Universitário (CBDU). Foram propostos dois projetos, o primeiro denominado "Handebol Universitário da
UnB", no valor de R$ 381.659,70 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e
setenta centavos), e o segundo chamado de "Programa de Apoio ao Esporte Universitário", no valor de
R$1.647.642,30 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta
centavos). Unidade Acadêmica interessada: DAC / FEF. Relator: Eduardo Tadeu Vieira. DELIBERAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. 7) Processo nº 23106.131225/2018-61. Termo de cooperação a ser
celebrado entre a UnB, a Serra do Facão Energia (Sefac) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e
Tecnológicos (Finatec), no valor de R$2.397.203,00 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil duzentos
e três reais), cujo objeto é o projeto "Desenvolvimento de Metodologia para Determinação de Potencial
de Energia Hidrociné�ca em Usinas Hidroelétricas".  Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator : Adauto
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João Pulcinelli. DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 8) Processo n° 23106.007676/2016-17.
Prestação de contas referente ao Termo de Execução Descentralizada nº 4036, firmado entre a Secretaria
de Educação Superior - SESu e a UnB/DM, a fim de executar o projeto: “Programa de Apoio a Extensão
Universitária PROEXT 2015 - 2016”. Re�rado de pauta.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às doze horas e quarenta e dois minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo,
Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 26ª Reunião Ordinária, realizada em 30/08/2019 
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 30/08/2019, às 18:57,
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 4325011 e
o código CRC 4C04EEDD.

Referência: Processo nº 23106.076598/2019-43 SEI nº 4325011


