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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em dezoito de dezembro de dois mil e vinte,
às nove horas e seis minutos, por videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves
David Amorim (Presidente); Daniela Marques de Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de
Graduação); Eduardo Tadeu Vieira (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Humanas e Sociais II); Gladston (membro do Conselho Universitário, suplente da área de
Ciências Exatas e da Terra);Jez Willian Batista (membro do Conselho Universitário, titular da área de
Ciências Exatas e da Terra); João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); João
Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário, representante suplente dos campi); Liliane
Campos Machado (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas
e Sociais I); Luci Sayori Murata (representante titular da Câmara de Extensão); Olgamir Amância Ferreira
(Decana de Extensão); Rafael Tímoteo de Sousa Junior (representante titular da Câmara de Pesquisa e PósGraduação); Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos
campi); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área
de Ciências Humanas e Sociais II); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro
do Conselho Universitário, representante titular dos campi). Ausências justiﬁcadas: Adalene Moreira Silva
(Decana de Pós-Graduação); Erondina Azevedo de Lima (representante titular da Câmara de Ensino e de
Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área
de
Ciências
da
Vida);
Maria
Lucilia
dos
Santos
(Decana
de
Administração); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências da Vida).
Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS
DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A prof.ª Olgamir comunicou que, no dia 17/12/2020, foi aprovada na CEPE
a Resolução que regula inserção curricular de extensão para cumprir a previsão de composição 10%
de atividades de extensão nos cursos de graduação. Ademais, aﬁrmou que o DEX está à disposição para
contribuir com a implementação nas unidades acadêmicas. 1.2) A prof.ª Cláudia salientou a necessidade
de alinhamento de tramitação de projetos de extensão que estão tramitando no SIGAA para que possam ser
deliberados na Capro 1.3) O Prof. Jez sugeriu, como ponto estruturante a ser abordado no próximo
ano, que as atribuições e responsabilidades dos coordenadores e gestores de projetos devem ser revistas
na Instrução Normativa da Capro n.º 0003/2020, de modo a equilibrar melhor a responsabilidades
dos gestores e coordenadores de projetos. A prof.ª Cláudia sugeriu a formação de uma comissão para
revisar esse normativo. 2) Aprovação da ata da 51ª Reuniões Ordinárias da Capro. Retirado de
pauta. 3) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos: (3.1) 23106.121204/202052. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB e a Fundação de Empreendimentos
Cientíﬁcos e Tecnológicos - Finatec, cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução
do projeto de pesquisa intitulado “Cloacina: análise de esgotos para gerar estimativas temporais e espaciais
do uso de drogas em cidades brasileiras em apoio às políticas nacionais de redução de oferta e demanda".
Valor do projeto: R$12.654.958,50 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Unidade Acadêmica interessada: IQ. Relatora: Cláudia Naves
David Amorim. DELIBERAÇÃO: homologado com 1 (uma) abstenção e 1 (uma) abstenção
nominal: Jez Willian Batista Braga. (3.2) 23106.086780/2020-46. Termo de acordo a ser celebrado entre a
UnB e a Universidade de São Paulo - USP, cujo objeto é atender o edital de chamada conjunta FAPDF e
FAPESP nº 01/2019 - seleção pública de propostas de pesquisa nas áreas de bioeconomia, ciência de
dados, energia, aeroespacial e no tema smart cities através do projeto "produção de l-asparaginase de
origem fúngica em formulação estável para tratamento antileucêmico". Valor do projeto: não há repasse de
recurso ﬁnanceiro entre os partícipes.
Unidade Acadêmica interessada: FS. Relator: Joao
Paulo Chieregato Matheus. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (3.3) 23106.018955/202092. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB o Fundo Nacional de Saúde (FNS) do
Ministério da Saúde , que tem por objeto o projeto de pesquisa intitulado "produção e translação do
conhecimento na validação de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde sexual e saúde reprodutiva
de adolescentes e jovens no DF". Valor do projeto: R$800.272,00 (oitocentos mil duzentos e setenta e dois
reais). Unidade Acadêmica interessada: DAC. Relator: Rafael Timóteo de Sousa Júnior. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. (3.4) 23106.104687/2020-21. Termo de execução descentralizada a ser
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celebrado entre a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Universidade de Brasília (UnB), que tem por objeto fomentar a
formação continuada e prática de Gestores do Agronegócio e a melhoria dos modelos de gestão dos
Negócios Rurais de Unidades Produtivas da região do DF e entorno, por meio de um intercâmbio de
conhecimentos entre os proﬁssionais, professores e os produtores rurais. Valor do Projeto: R$ 206.044,00
(duzentos e seis mil, quarenta e quatro reais). Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora:
Rozana Reigota Naves. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (3.5) 23106.060548/2020-88.
Convênio Tripartite a ser celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB, a Federação Nacional
das Apaes e a Fundação de Empreendimento Cientíﬁcos e Tecnológicos - Finatec, cujo objeto é o
estabelecimento das condições para a mútua cooperação entre os partícipes visando a execução e o
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado “Deﬁciência, garantia de direitos e cidadania: políticas
públicas e sociedade nas Américas”.Valor do Projeto: R$360.960,00 (trezentos e sessenta mil novecentos e
sessenta
reais).
Relatora:
Luci
Sayori
Murata.
DELIBERAÇÃO:
homologado
por
unanimidade. 4) Processo n.º 23106.068472/2019-03. Prestação de contas parcial referente ao termo de
execução descentralizada TED n. 1690, celebrado entre a UnB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do sistema SIMEC, cujo objeto consiste na realização de
Curso de especialização em Educação, Desenvolvimento Humano e Inclusão Escolar. Valor do projeto: não
se aplica. Unidade Acadêmia interessada: CEAD. Relator: Jez Willian Batista. Retirado de pauta. 5)
Processo n.º 23106.120452/2020-86. XI Seminário de Pesquisa sobre Formação e Atuação de Professores,
organizada pelo GEPFAPe . Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora: Neuma Brilhante Rodrigues.
Retirado de pauta. 6) Processo 23106.101989/2020-47. Repertórios léxico-terminográﬁcos em lsb "glossários terminológicos contextualizados semibilíngues, em língua de sinais brasileira e língua
portuguesa, de componentes curriculares da educação básica". Unidade Acadêmica interessada: IL.
Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Retirado de pauta. 7) Processo n.º 23106.075161/2020-26.
Termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a UnB e a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), cujo objeto é o projeto de pesquisa "Avaliação de imagem institucional da ANEEL:
Percepções dos diferentes atores da região Centro-Oeste". Valor do projeto: R$352.266,84 (trezentos e
cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Unidade Acadêmica
interessada: FUP. Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. 8) Processo n.º 23106.040721/2020-21. Prestação de contas parcial do Termo de Execução
Descentralizada - TED 014/2020, celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB e a Agência Espacial
Brasileira - AEB, cujo objeto é o Programa de Mestrado Proﬁssional em Economia. Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relator: Rafael Timóteo de Sousa Júnior. Retirado de pauta. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, Jessika Soares dos
Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 52ª Reunião Ordinária, realizada
em 05/02/2020 e subscrita por mim e pela Presidente da Capro.
Documento assinado eletronicamente por Claudia Naves David Amorim, Presidente da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 24/02/2021, às 15:23, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
Documento assinado eletronicamente por Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretário(a) da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 24/02/2021, às 17:14,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 6296897 e o código CRC B8972075.

Referência: Processo nº 23106.131667/2020-22

SEI nº 6296897

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7049144&infra_sistema=100000100&i… 2/2

