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ATA DA 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS
CORRELATOS
DA
UNIVERSIDADE
DE
BRASÍLIA
(Capro),
realizada em cinco de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, por
videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter
(Presidente); Daniela Fávaro Garrossini (representante titular da Câmara de Pesquisa e PósGraduação); Daniela Marques de Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de
Graduação); Diêgo Madureira de Oliveira (Decano de Ensino e de Graduação); Eduardo Tadeu Vieira
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais
II); 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); Jez Willian Batista (membro do Conselho Universitário, titular da área de Ciências Exatas e da
Terra); 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); Lúcio
Rennó (Decano de Pós-Graduação); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Renato Tarciso
Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas
e Sociais II); Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro
do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Simone Perecmanis (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida) Ausências justiﬁcadas: Gladston Luiz da
Silva (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da
Terra). Convidados: Alice Cidade da Silva Ferraz (servidora da Diretoria de Apoio a Projetos
Acadêmicos). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) a
Presidente apresentou e deu boas-vindas aos novos Decanos e membros da Capro,
professores Diêgo Madureira de Oliveira, Lúcio Rennó, Daniela Fávaro Garrossini e Tânia Cristina da
Silva Cruz; e informou que ocorreram modiﬁcações na gestão da diretoria da DPA, e dessa forma, a
servidora Alice Cidade assumirá a direção desta Diretoria. 1.2) A Presidente comunicou que o relatório de
2020 da Capro será apresentado ao Consuni e, após a aprovação deste Conselho, o relatório constará
no site do DPI. Ademais, a Presidente agradeceu à Diretora de Pesquisa, prof.ª Cláudia Naves, e
às equipes do Decanato de Pesquisa e Inovação e da Capro pela condução as atividades desta Câmara em
2020. 1.3) A prof.ª Rozana informou a emissão de parecer da PFUnB que comunica a necessidade de
constar, nos autos dos processos referentes a projetos, mais de um orçamento que compute as
despesas com serviços de fundações de apoio, e que seja feita a justiﬁcativa da escolha de uma das
fundações de apoio com base nos orçamentos que constarão nos processos. A Presidente salientou que, em
função dessa recomendação da PFUnB, será necessária a retiﬁcação de normativos da Capro no que se
refere ao procedimento da escolha de fundações de apoio. 1.4) o prof. Eduardo comunicou que estão sendo
tomadas providências para solicitar prestações de contas parciais de projetos relativos à
FACE. 2) Aprovação das atas da 51ª Reunião Ordinária da Capro e da Reunião extraordinária da Capro de
dezembro de 2020. Ata da 51ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada com 3 (três)
abstenções. Reunião extraordinária da Capro de dezembro de 2020. DELIBERAÇÃO: aprovada por
unanimidade. 3) Processo 23106.003760/2021-29. Homologação da Resolução da Capro n.º 00010/2021,
que Revoga a Resolução da Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos nº
0003/2020. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. A Presidente apresentou a Resolução Capro n.º
00010/2021 aos membros e iniciou a deliberação. DELIBERAÇÃO: aprovada pro
unanimidade. 4) Processo 23106.061281/2020-46. Homologação do Ato da Capro nº 1/2021, que designa
membros da Capro para instituir comissão com o objetivo de acompanhar o cumprimento do Plano de
Trabalho e do Contrato ﬁrmado entre a UnB e a Finatec, referentes ao projeto de pesquisa denominado
"Desenvolvimento Regional, Governo e Pós-Pandemia". A Presidente apresentou o Ato da Capro nº
1/2021, bem como os nomes indicados para compor a comissão. O Colegiado desta Câmara sugeriu
alteração do prazo de vigência desta comissão para 3 (anos), de modo que as atividades desta comissão
acompanhe
a
vigência
do
instrumento
celebrado.
DELIBERAÇÃO:
aprovado
por
unanimidade. 5) Indicação de nomes para compor Comissão destinada a realizar a prestação de contas e
avaliação de resultados de projetos acadêmicos. A Presidente informou que serão retomadas as atividades
de avaliação de prestação de contas e, dessa forma será designada uma comissão para
avaliar as prestações de contas e avaliação de resultados de projetos acadêmicos. Retirado de
pauta. 6) Homologação em bloco das aprovações ad referendum nos seguintes processos: 6.1) Contratos
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com fundações de apoio. 6.1.1. 23106.123789/2020-45. Contrato entre a Universidade de Brasília - UnB e
a Fundação de Apoio à Pesquisa - Funape, no valor de R$ 342.846,90 (trezentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), cujo objeto é a contratação da Funape para apoiar a
execução e o desenvolvimento do projeto de extensão e pesquisa intitulado “Implantação de centros de
desenvolvimento do futebol - Academia & Futebol / UnB”. Unidade Acadêmica interessada: FEF.
Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.2. 23106.102401/2020-72. Contrato entre a UnB e a
Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos - Finatec, no valor de R$ 1.983.508,00 (um
milhão, novecentos e oitenta e três mil e quinhentos e oito reais), cujo objeto é a contratação
da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Ensino “Financiamento dos Cursos
da UnB no Âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)”. Unidade Acadêmica interessada:
CEAD. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.3. 23106.120598/2020-21. Contrato entre UnB
e Finatec, no valor de R$ 1.889.683,30 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e
três reais e trinta centavos), cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução do
projeto de pesquisa intitulado “Centro Colaborador – CECAMPE-UnB – Região Centro-Oeste: Avaliação,
Monitoramento e Capacitação no âmbito do PDDE e Ações Agregadas”. Unidade Acadêmica interessada:
ICS. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.4. 23106.122145/2020-30. Contrato entre UnB
e Finatec, no valor de R$ 737.699,29 (setecentos e trinta e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e
vinte e nove centavos), que tem por objeto a contratação da Finatec para apoiar a execução e o
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “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”. Unidade Administrativa interessada: DAC. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. 6.1.5. 23106.124118/2020-00. Contrato entre UnB e Funape, no valor de R$ 10.953.018,54 (dez
milhões novecentos e cinquenta e três mil e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), cujo objeto é
contratação da fundação de apoio para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa
“Mais Amazônia”. Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. 6.1.6. 23106.105417/2020-37. Contrato entre UnB e Finatec, no valor previsto de R$2.657.533,68
(dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos),
cujo objeto é a contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa
intitulado "Proposição de procedimentos metodológicos para a identiﬁcação e caracterização das áreas de
domínio da União, apresentadas pelos itens III e IV do Art. 20 da Constituição Federal, por meio de
técnicas de sensoriamento remoto (SR) e processamento digital de imagens (PDI)”. Unidade Acadêmica
interessada: IH. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.7. 23106.120254/2020-12. Contrato
entre UnB e Finatec, no valor de R$ 110.376,00 (cento e dez mil, trezentos e setenta e seis reais), cujo
objeto é a contratação da Finatec para apoiar a execução do projeto de pesquisa intitulado
“Bioeconomia Florestal: estudo para inovação ﬁnanceira das cadeias de valor de base ﬂorestal”. Unidade
Acadêmica interessada: FT. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.8. 23106.136694/2020-91.
Contrato entre UnB e Funape, no valor de R$ 4.070.341,00 (quatro milhões setenta mil e trezentos e
quarenta e um reais), cujo objeto é a contratação da fundação de apoio para apoiar a execução e o
desenvolvimento do Projeto de Extensão “Um Salto na Educação: difusão dos saltos ornamentais”.
Unidade
Acadêmica
interessada:
FEF.
Relatora:
Maria
Emília
Machado
Telles
Walter. 6.1.9. 23106.137834/2020-49. Contrato entre UnB e Finatec, no valor de R$ 1.311.379,67 (um
milhão, trezentos e onze mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), que tem por objeto
a contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado
“Pesquisa e desenvolvimento de sistemas automatizados que independem das condições climáticas para o
monitoramento e detecção de desastres ambientais baseados em aprendizagem de máquina e imagens
multiespectrais de satélites”. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. 6.1.10. 23106.126952/2020-21. Contrato entre UnB e Finatec, no valor previsto de R$ 325.051,84
(trezentos e vinte e cinco mil cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), cujo objeto é a contratação
da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado “Avaliação de
imagem institucional da ANEEL: Percepções dos Diferentes atores da Região Centro-Oeste”. Unidade
Acadêmica interessada: FUP. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.11. 23106.136911/202043. Contrato a ser celebrado entre UnB e Finatec, no valor de R$ 355.420,80 (trezentos e cinquenta e cinco
mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos), cujo objeto é a contratação da Finatec para apoiar a
execução e o desenvolvimento do Projeto de Curso de Pós-Graduação de Especialização lato
sensu: “Gestão de Logística e Operações em Organizações Públicas de Saúde”. Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.12. 23106.125010/2020-26.
Contrato a ser celebrado entre UnB) e Finatec, no valor de R$ 189.663,93 (cento e oitenta e nove mil
seiscentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), que tem por objeto a contratação
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da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Ensino intitulado "Residência
Proﬁssional Agrícola". Unidade Acadêmica interessada: FUP. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter. 6.1.13. 23106.132456/2020-15. Contrato entre UnB e Finatec, no valor de R$100.227,37 (cem mil,
duzentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), cujo objeto consiste na contratação da Finatec para
apoiar a execução do projeto de ensino intitulado “Programa de Residência Proﬁssional em Agronomia".
Unidade
Acadêmica
interessada:
FAV.
Relatora:
Maria
Emília
Machado
Telles
Walter. 6.1.14. 23106.136285/2020-95. Contrato entre UnB e Finatec, no valor previsto de R$592.877,11
(quinhentos e noventa e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e onze centavos) cujo objeto é a
contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado
"Identiﬁcação e caracterização de biomarcadores de diagnóstico, prognóstico e direcionadores de
terapêutica mais eﬁciente para o melanoma". Unidade Acadêmica interessada: IB. Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walter. 6.1.15. 23106.095939/2020-13. Contrato entre UnB e FInatec, no valor de R$
1.198.340,61 (um milhão, cento e noventa e oito mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e um centavos),
que tem por objeto a contratação da Finatec visando apoiar a execução do Projeto de Ensino intitulado
“Curso de Mestrado Interinstitucional em Direito, Estado e Constituição”. Unidade Acadêmica interessada:
FD. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. 6.1.16. 23106.000130/2021-01. Contrato entre UnB
e Funape, no valor de R$ 1.664.704,80 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quatro
reais e oitenta centavos), cujo objeto consiste na contratação da Funape para apoiar a execução do projeto
de pesquisa intitulado “Customização e Aplicação de Modelo Matemático de Dimensionamento da Força
de Trabalho para a Agência Nacional de Águas". Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relatora: Maria
Emília Machado Telles Walter. 6.1.17. 23106.128303/2020-65. Contrato entre UnB e Finatec, no valor de
R$ 737.345,42 (setecentos e trinta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos),
que tem por objeto o apoio à execução e ao desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Violências
e barreiras no acesso à saúde dos adolescentes e jovens em vulnerabilidades sociais e culturais”. Unidade
Acadêmica
interessada:
CEAM.
Relatora:
Maria
Emília
Machado
Telles
Walter. 6.1.18. 23106.137483/2020-76. Contrato entre UnB e Funape, no valor de e R$ 1.144.551,60 (um
milhão, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), cujo objeto é
a contratação da fundação de apoio para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Extensão
“Programa Segundo Tempo Universitário (3 núcleos) e Programa Segundo Tempo Padrão (5 núcleos) na
UnB”. Unidade Acadêmica interessada: FEF. Relatora: Maria Emília Machado Telles
Walter.
DELIBERAÇÃO:
homologados
por
unanimidade.
6.2)
Outros
instrumentos: 6.2.1. 23106.087401/2020-35. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
UnB e a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (VALEC) no valor de R$509.261,84 (quinhentos e
nove mil, duzentos e sessenta e um mil reais e oitenta e quatro centavos), cujo objeto consiste no
desenvolvimento de metodologia BIM e GIS para projeto ferroviário, meio ambiente e desapropriação,
capacitação técnica e transferência de tecnologia desenvolvida pela UnB para a VALEC. Unidade
Administrativa interessada: PCTec. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. 6.2.2. 23106.129742/202095. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a Secretaria de Agricultura Familiar
e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$108.883,37
(cento e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), cujo objeto consiste no apoio à
qualiﬁcação técnica de recém egressos do curso de graduação em Agronomia (FAV-UnB), por meio de
treinamento prático supervisionado e orientado por professor da Universidade de Brasília e que será
realizado em unidades residentes. Unidade Acadêmica interessada: FAV. Relator: Gustavo
Adolfo Sierra Romero. 6.2.3. 23106.091209/2020-43. Termo de execução descentralizada a ser celebrado
entre a UnB (unidade descentralizadora) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
(unidade descentralizada), no valor de R$ 2.805.425,05 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, quatrocentos
e vinte e cinco reais e cinco centavos), cujo objeto é permitir a modernização dos sistemas que suportam as
atividades administrativas, acadêmicas e de recursos humanos na UnB, recebendo as evoluções e
manutenções dos códigos, suporte, de modo a viabilizar adaptações necessárias à compatibilização das
funcionalidades, treinamento/ transferência de conhecimento, bem como dar continuidade aos trabalhos
iniciados por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 01/2017. Unidade Administrativa interessada:
DPO. Relator: Erondina Azevedo de Lima. 6.2.4. 23106.092284/2020-21. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Valec Engenharia, Construções
e Ferrovias S/A (VALEC), no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujo objeto consiste na
avaliação de metodologias desenvolvidas pela Valec e estudo técnico sobre vida útil da brita utilizada para
lastro.
Unidade
Acadêmica
interessada:
FT.
Relator:
Reinaldo
José
de
Miranda
Filho. 6.2.5. 23106.113259/2020-99. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 198.675,79 (cento e noventa e oito mil,
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seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), cujo objeto é o projeto de pesquisa intitulado
"Pesquisa de Clima Organizacional e Clínica do Trabalho para Receita Federal do Brasil (RFB)". Unidade
Acadêmica interessada: IP. Relator: Simone Perecmanis. 6.2.6. 23106.111333/2020-32. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), no
valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais), cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa
intitulado "Ciência de Dados aplicada ao Portfólio de Produtos Financeiros (PPF)". Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. 6.2.7. 23106.114121/2020-15. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (CENSIPAM) e a UnB, no valor de R$ 1.413.168,22 (um milhão, quatrocentos e treze mil cento
e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), que tem por objeto o projeto de pesquisa intitulado
"Pesquisa e desenvolvimento de ferramentas baseadas em aprendizagem de máquina para o monitoramento
e detecção de desastres ambientais utilizando imagens multiespectrais de satélites e que sejam efetivos em
todas as condições climáticas". Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Joao
Paulo Chieregato Matheus. 6.2.8. 23106.118410/2020-85. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a UnB e o Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, vinculado ao
Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.813.360,00 (dois milhões, oitocentos e treze mil trezentos e sessenta
reais), cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa intitulado "Pesquisa aplicada com
fundamento no estudo de necessidades, análise informacional, concepção, prototipação e experimentação
com vistas à inovação tecnológica dos processos de auditoria realizados no âmbito do SUS, sob a
competência do DENASUS." Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Liliane Campos
Machado. 6.2.9. 23106.130115/2020-05. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNS/MDR) e a
Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 10.834.239,65 (dez milhões, oitocentos e trinta e quatro
mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), para a execução do projeto de pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia para implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento
Básico (SINISA), com foco na gestão da informação, inovação e transferência de conhecimento, a partir da
evolução e expansão do SNIS. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Renato Tarciso Barbosa de
Sousa. 6.2.10. 23106.094926/2019-93. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e a
Agência Nacional de Águas (ANA), no valor de R$1.816.043,48 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil,
quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), cujo título do projeto é "Customização e aplicação de
modelo matemático de dimensionamento da força de trabalho para a Agência Nacional de
Águas". Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. 6.2.11.
23106.007633/2020-18. Acordo de cooperação a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto
consiste na subconcessão de pesquisa para o programa de co-ﬁnanciamento de projetos "O Papel dos
Serviços Ecossistêmicos na Adaptação às Mudanças Globais para o Bem Estar da Humanidade" (SGPHW).
Unidade
Acadêmica
interessada:
CDS.
Relator:
Sandro
Augusto Pavlik Haddad. 6.2.12. 23106.098022/2020-71. Protocolo de intenções a ser celebrado entre a
UnB e a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), sem repasse de recursos
ﬁnanceiros, no âmbito do Programa de Apoio a Projetos Inovadores, Programa Start BSB. Unidade
Administrativa interessada: PCTec. Relatora: Liliane Campos Machado. 6.2.13. 23106.061303/2020-78.
Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Secretaria de Administração do Estado de Goiás (SEAD/GO), no
valor de R$ 1.520.083,20 (um milhão, quinhentos e vinte mil oitenta e três reais e vinte centavos), e que
tem por objeto a contratação da UnB para realização de "Mestrado Proﬁssional em Economia do Setor
Público".
Unidade
Acadêmica
interessada:
FACE.
Relator:
Sandro
Augusto Pavlik Haddad. 6.2.14. 23106.116213/2020-21. Convênio a ser celebrado entre a UnB,
a Clamper Indústria e Comércio S.A. e a Fundação de Empreendimentos Cientíﬁcos e Tecnológicos
(Finatec), no valor de R$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais), cujo objeto é o projeto
de desenvolvimento tecnológico de um novo ﬁrmware e hardware e sua integração com plataforma de
software para automatização de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) em aplicações IoT. Unidade
Acadêmica interessada: FGA. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologados
por unanimidade. 7) Processo 23106.060281/2020-29. Termo de cooperação técnico-ﬁnanceira a ser
celebrado entre a UnB, a Norte Energia S.A e a Finatec, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil
reais), cujo objeto consiste no auxílio técnico-ﬁnanceiro pela Norte Energia, para realização dos estudos
sismológicos especializados pela Universidade relativos ao monitoramento e à análise dos dados sísmicos
das Estações Sismográﬁcas ATM1, BM01 e BM02, visando ao atendimento do Programa de
Monitoramento da Sismicidade (PBA 10.1) da UHE Belo Monte. Unidade Acadêmica interessada: IG
Relatora: Erondina Azevedo de Lima. A relatora se posicionou favoravelmente à aprovação do mérito
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institucional deste projeto, entretanto, por se tratar de um projeto de extensão, a Presidente solicitou que
fosse anexada ao processo a aprovação do projeto quanto ao mérito extensionista. A equipe gestora inseriu
tais documentos nos autos do processo. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e seis minutos, da qual eu, Jessika Soares dos
Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 53ª Reunião Ordinária, realizada
em 19/02/2021e 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 23/03/2021, às 19:38,
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 24/03/2021, às 18:15,
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 6342063 e o código CRC AF47254D.
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