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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em dezenove de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e dois
minutos, por videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves David Amorim
(Presidente substituta); Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos); 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); Gladston Luiz da Silva (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); 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); 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); 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: Luci Sayori
Murata (representante titular da Câmara de Extensão); Reinaldo José de Miranda Filho (membro do
Conselho Universitário, representante titular dos campi). Dando início à ordem do dia, seguimos aos
ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A presidente substituta informou que há editais Finep abertos e que
até o dia 30/03 será divulgado o resultado de um desses editais. Em breve serão publicados editais do DPI
para auxílio a pesquisador e nesta semana o DPI está se articulando para se candidatar ao edital Embrapii.
O prof. Sandro salientou a relevância de participação no edital interno Embrapii, pois são criadas
oportunidades de ter um núcleo Embrapii na Universidade e, consequentemente, fomentar parceiras com o
setor privado. Ademais, o prof. Sandro parabenizou o DPI pelo empenho para articulação de forma célere
visando à participação no edital Embrapii. 1.2) A presidente substituta salientou que está havendo
tratativas com a FAPDF e com o Presidente da Câmara Legislativa para tratar do repasse de orçamento da
FAPDF. Ela informou que há uma predisposição a apoiar pesquisa e quanto mais projetos e demandas para
solicitar apoio, mais o apoio a pesquisas será fortalecido. Uma medida estratégia é a produção de portfólios
temáticos. A presidente substituta solicitou que os membros sugiram e divulguem temas para estruturar o
portfólio. 1.3) A Decana de Administração, prof.ª Rozana, informou divulgação da Circular DAF/DPI a
respeito do cálculo do ISS de projetos com participação das fundações de apoio. Ela comunicou que a
referida Circular segue recomendações da PF/UnB e da AUD e salientou que há recomendação de que os
recursos de projetos sejam direcionados à fundação de apoio para que o repasse ﬁnanceiro do MEC à UnB
não seja afetado. 1.4) A Decana de Administração salientou a necessidade de revisão da IN 3/2020 no que
se refere à prestação de contas e avaliação de resultados dos cursos de Pós-Graduação latu sensu. Na IN
3/2020, não foi identiﬁcada uma instrução clara com relação à manifestação formal da equipe gestora
quanto à veracidade e à adequação das informações que constam nos relatórios ﬁnanceiros, antes do
encaminhamento da prestação de contas ao DAF. 1.5) O Decano de Pós-Graduação, prof. Lucio Rennó,
comunicou que foram realizadas reuniões com a FAPDF e que há perspectiva de lançamento de editais
para bolsas de pós-graduação e de iniciação cientiﬁca. 1.6) Foi comunicado pelo prof. Lúcio que será
publicado mais um edital de apoio estudantil com recursos do Proap de 2020. Ele salientou que o prazo de
inscrição será exíguo e solicitou divulgação nas unidades acadêmicas. A presidente substituta destacou
que, além do edital de apoio estudantil, será publicado o edital de demanda espontânea da FAPDF nos
próximos meses. 1.7) A Decana de Extensão, prof.ª Olgamir, comunicou a continuidade da agenda do mês
de março de 2021, relacionada ao Mês da Mulher, com as atividades que envolvem mesas-redondas,
webinários, rodas de conversa e de escuta, mostra de ﬁlmes e momentos artísticos relacionados ao tema,
salientando que, no dia 23 de março de 2021, ocorrerá o evento “Entre livros e sonhos: mulheres
rompendo fronteiras nacionais”, com a participação da Reitora, prof.ª Márcia Abrahão, bem como outras
docentes e também estudantes, que compartilharão suas experiências com a internacionalização. 1.8) A
Presidente substituta parabenizou a Prof.ª Olgamir, por ser eleita à Presidência do Forproex (Coordenação
Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior
Brasileiras). O Forproex é responsável pela articulação e deﬁnição de políticas acadêmicas de extensão. 2)
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Aprovação da ata 53ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada com 3 (três) abstenções. 3)
Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos: 3.1) Processo n.º
23106.148934/2019-67. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 4.083.420,00 (quatro
milhões, oitenta e três mil quatrocentos e vinte reais), cujo objeto é a execução de um projeto de pesquisa,
desenvolvimento e inovação que visa realizar um estudo de inovações tecnológicas, nas áreas de
tecnologia da informação, com ênfase na interoperabilidade de sistemas, gestão corporativa, processos de
gestão, gerência de redes e gestão de dados, para áreas estratégicas da Coordenação-Geral de Tecnologia
da Informação (CGTI) da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Unidade Acadêmica interessada: FT.
Relator: Reinaldo José Miranda Filho DELIBERAÇÃO: homologado com 1 (uma) abstenção. 3.2)
Processo n.º 23106.113348/2020-35. Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a UnB e o Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), sem repasse de recursos ﬁnanceiros, cujo objeto consiste no
comprometimento das partes em promover, graças a programas comuns, a cooperação nos domínios do
ensino universitário e da cultura. Unidade Acadêmica interessada: IL. Relator: Gladston Luiz da Silva.
Considerando que o parecer da PF/UnB indicou que o termo incluísse a cláusula de foro e o destaque de
que não haveria transferência de recursos, sugere-se que essas cláusulas sejam incluídas nos modelos desse
tipo de acordo. DELIBERAÇÃO: homologado com 1 (uma) abstenção. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às dez horas e dezoito minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo,
Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 55ª Reunião Ordinária, realizada em 09/04/2021 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 12/04/2021, às 12:17, 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 12/04/2021, às 12:24,
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 6537642 e o código CRC 24527AD1.
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