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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em vinte e
quatro de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e quatro minutos, por videoconferência, com
a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Cláudia Naves
David Amorim (Diretora de Pesquisa e Inovação); Elder Yokoyama (representante titular da Câmara de
Ensino e Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante
titular da área de Ciências da Vida); Joao Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário,
representante titular dos campi); Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Maria Inês Gandolfo Conceição
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I);
Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); 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); Patrícia Maria Fonceca
Escalda (representante suplente da Câmara de Ensino e Graduação); Pedro Henrique Rocha Lopes
(Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos substituto); 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 (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); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular da Câmara de
Extensão); Tiago Quiroga Fausto Neto (membro do Conselho Universitário, representante titular da área
de Ciências Humanas e Sociais II); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente
se manifestou sobre o caso noticiado pela imprensa referente à suspeita de desvio de recursos
destinados a projetos de pesquisa pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos
(Finatec). A Presidente destacou que os projetos evidenciados pela mídia foram formalizados antes da
instituição da Capro e que as prestações de contas de projetos citados ocorreram anteriormente à
publicação da Instrução Normativa da Capro nº 03/2020, que regulamenta as prestações de contas e
avaliação de resultados de projetos acadêmicos. O Professor Sandro comunicou que houve uma reunião
do Conselho Superior da Finatec e destacou que, de acordo com a Finatec, algumas informações que
constam na denúncia deverão ser esclarecidas, pois os recursos repassados para a fundação de apoio
foram empregados na gestão administrativa e financeira do projeto. A professora Rozana destacou que
esse acontecimento é uma oportunidade de aprimorar ainda mais os procedimentos de tramitação e
controle de projetos acadêmicos. 1.2) A Presidente falou que a Finatec informou que precisa de atestado
de capacidade técnica por parte da UnB. Para isso, sugeriu que os gestores, que são os usuários diretos
da Finatec, poderão analisar a capacidade técnica dessa fundação, com base na administração financeira
e administrativa durante a execução dos projetos. Com base nessas avaliações, a Capro pode avaliar e dar
subsídios para que a UnB emita esse atestado. 1.3) A Presidente informou que a comissão de análise de
prestações de contas e avaliação de resultados de projetos acadêmicos está trabalhando intensamente
nas análises das prestações de contas finais dos projetos. Essas análises deverão ser encaminhadas à
Capro e em seguida ao Consuni. A previsão é que, em 2021, sejam analisadas cerca de 130 prestações de
contas, sendo 60 parciais e 70 finais, aproximadamente. 1.4) O professor Lúcio comunicou que, em
reunião sobre o Programa PrInt junto a Capes, não houve confirmação da continuidade do referido
programa, de acordo com o que foi assinado entre a Capes e as instituições que tiveram projetos
aprovados. 1.5) O professor Lúcio anunciou o Edital DPG Nº 0006/2021, para provimento de auxílio
financeiro a estudantes de pós-graduação em situação de vulnerabilidade. 1.6) O Diretor de apoio a
Projetos Acadêmicos, Pedro Henrique, divulgou que haverá, na Semuni, atividades do DPI referentes ao
uso do sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (Sipac) e a prestação de contas. 2)
Aprovação da ata da 65ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade. 3)
Homologação da aprovação ad-referendum nos processos. 3.1) 23106.127055/2020-35. Contrato a ser
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celebrado entre a UnB e a Fundação de Apoio à Pesquisa - Funape, no valor de R$ 828.765,43 (oitocentos
e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), cujo objeto é a
contratação da Funape para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto "Desenvolvimento de
servidores do quadro efetivo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB", por meio da
oferta de turma de pós-graduação para a formação em Mestrado Profissional em Administração Pública
(MPA), no Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UnB. Unidade Acadêmica
interessada: FACE. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 3.2) 23106.027520/2021-10. Convênio a ser celebrado entre a UnB, a Financiadora de
Estudos e Projetos - Finep, a Finatec e a Visuri Equipamentos e Serviços S.A., no valor de R$ 31.378,00,
que tem por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado “PowerTrike: inovação tecnológica inspirada em interfaces corpo-máquina de eletroestimulação para mobilidade
e transporte de pessoas com deficiência. Unidade Acadêmica interessada: FCE. Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 3.3) 23106.041050/2021-05.
Acordo de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) que tem por objeto o
desenvolvimento do projeto intitulado “Desenvolvimento de uma metodologia para projeto, verificação e
validação da função Controle Eletrônico de Estabilidade” e que está em conformidade com o disposto na
Chamada Pública nº 02/2020, Eixo (III) PAC, ROTA 2030. Unidade Acadêmica interessada: FGA Relator:
Elder Yokoyama. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4) Processo n.º 23106.038138/2021-31.
Acordo de cooperação técnica, sem repasse de recursos financeiros, a ser celebrado entre a UnB e a
Universidade de São Paulo (USP), cujo objeto consiste na promoção da cooperação acadêmica entre
ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Maria
Inês Gandolfo Conceição. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Processo n.º 23106.1101
33/2020-62. Acordo de colaboração internacional, no valor de R$ 361.200,00 (trezentos e sessenta e um
mil e duzentos reais), a ser celebrado entre a UnB, University of Exeter, University College London, The
Chancellor Masters and Scholars of the University of Cambridge, The Chancellor Masters and Scholars of
the University of Oxford, Anglia Ruskin University Higher Education Corporation, Cambridge
Econometrics, Climate Strategies, Scuola Superiore DI Studi Universitari e DI Perfezionamento Sant'Anna,
The Energy and Resources Institute, World Resources Institute - India Office, World Resources Institute Washington DC Office, Tsinghua University, The Energy Research Institute National Development and
Reform Commission, Universidade Federal Rio de Janeiro, Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas
e Estudos Tecnológicos - Coppetec, Universidade Estadual de Campinas, Fundação de Desenvolvimento
da Unicamp e a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos - Finatec, para execução do
projeto de pesquisa intitulado “Economia da Inovação Energética e Transição do Sistema: análise e
requisitos legais”. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relator: Gustavo Adolfo Sierra. O Relator se
manifestou favoravelmente quanto ao mérito institucional do projeto, mas recomendou adequações de
forma nos autos do processo e sugeriu o retorno deste à unidade para atendimento das solicitações
realizadas. DELIBERAÇÃO: parecer aprovado por unanimidade. 6) Processo n.º 23106.080160/2021-84.
Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos
(Finatec), no valor estimado de R$ 133.578,00 (cento e trinta e três mil, quinhentos e setenta e oito
reais), cujo objeto consiste no projeto de Desenvolvimento Institucional: Ações Estratégicas para o
Desenvolvimento Institucional e Tecnológico do Instituto de Física. Unidade Acadêmica interessada: IF.
Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7) processo
23106.095076/2020-84 (inclusão extra pauta). Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília - UnB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Capes, cujo objeto é a cooperação técnica com vistas à concessão de bolsas pela Capes, diretamente aos
beneficiários, para realização de atividades no âmbito do projeto institucional de Residência Pedagógica
dessa IES selecionada por meio do Edital 01/2020, em conformidade com a Portaria Capes nº 259/2020 e
suas alterações. Unidade Acadêmica interessada: IB. Relator: Ugo Silva Dias. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos, da qual
eu, Jéssika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 67ª
Reunião Ordinária, realizada em 15/10/2021 e subscrita pela Presidente da Capro.
Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 18/10/2021, às 19:39,
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8130133&infra_sistema=…

2/3

19/10/21, 08:12

SEI/UnB - 7275589 - Ata de Reunião

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 7275589 e
o código CRC 634696E2.

Referência: Processo nº 23106.104734/2021-17
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