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ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
(Capro), realizada em doze de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte minutos, presencialmente,
na sala do Conselho do Decanato de Pesquisa e Inovação, com a presença dos seguintes membros: Maria
Emília Machado Telles Walter (Presidente); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); 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); Maria Inês Gandolfo Conceição
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Mariana
Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II); Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de
Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); Pedro Henrique Rocha Lopes (Diretor substituto da Diretoria de
Apoio a Projetos Acadêmicos); Ricardo Ruviaro (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências Exatas e da Terra); Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik
Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Ugo Silva Dias (representante
titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação), Wagner Rodrigues dos Santos (representante titular da Câmara
de Ensino e Graduação). Ausências justificadas: Alexandre Pilati (Decano de Extensão); Caio Frederico e
Silva (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); Diêgo Madureira de Oliveira (Decano de
Ensino e de Graduação); Liliane Campos Machado (membro do Conselho universitário, representante titular da
área de Ciências Humanas I), Patricia Maria Fonseca Escalda (membro suplente da Câmara de Ensino e
Graduação), Reinaldo José 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); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular da Câmara de Extensão),
Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A presidente informou sobre
o edital conjunto DPI/DPG n. 01 e 02. Afirmou que os recursos para o edital 01 foram mantidos e os apoios
estão em andamento e que os pagamentos do edital 02 estão sendo efetuados. Informou ainda que a FINEP
lançou diversos editais e que o DPI está trabalhando nos projetos desses editais, junto com os docentes da UnB.
Citou que, junto com o Decano do DPG, está planejando publicar dois editais até o final do ano, um para
mobilidade e outro para publicação de livros. 1.2) A presidente informou sobre a reunião com os coordenadores
de pesquisa, realizado dia 11/08. Destacou que houve avanços nas atividades a serem realizadas junto às
unidades acadêmicas e junto ao DPI (Dirpe e NITCDT) e PCTec, sendo que, nesses dois últimos, os
coordenadores farão parte das comissões para lidar com os normativos e questões estratégicas. Ela ressaltou,
para os diretores e representantes das unidades acadêmicas, que os coordenadores de pesquisa e inovação têm o
mesmo status dos coordenadores de graduação, pós-graduação e extensão. 1.3) A presidente informou sobre a
SBPC, que foi realizada de 24 a 30 de julho, tendo ressaltado a sua importância para a UnB. Ressaltou que
houve mais de oito mil inscrições e mais de trinta mil pessoas acessaram virtualmente os eventos. Ressaltou
que as visitas dos presidenciáveis na SBPC indicaram que as pautas de ciência, tecnologia e inovação são
importantes, sobretudo como políticas de estado, para o país. 1.4) Os membros da Câmara parabenizaram a
Decana, professora Maria Emília Machado Telles Walter e toda a equipe do Decanato de Pesquisa e Inovação,
que atuaram diretamente na realização da SBPC. 1.5) A Decana de Administração cumprimentou a presidente
da Câmara e os demais envolvidos na realização da SBPC. 1.6) A Decana de Administração informou que foi
nomeada uma comissão mista, composta por três decanatos (DAF, como presidente, DPI e DGP), para atuar na
criação de mecanismos internos, com o intuito de propor ações para a verificação do atingimento do teto
remunerativo de servidores da UnB. Como resultado, a comissão elaborou proposta de manual explicativo das
despesas que compõem o teto remuneratório e sugeriu a criação de um banco de dados para acompanhar os
pagamentos feitos a servidores da UnB, em parceria com a STI, e de um mecanismo institucional que permita
vincular as autorizações ou recredenciamentos das fundações de apoio à entrega de relatórios mensais dos
pagamentos realizados a servidores. 2. Aprovação da ata da 81ª Reunião Ordinária da Capro. Deliberação:
aprovado por unanimidade. 3. Homologação da aprovação ad referendum no processo: 3.1 Processo nº
23106.038599/2022-95. Ementa: projeto de pesquisa denominado "Pesquisas e ações sobre a mulher na
política", que será financiado com recurso oriundo de sete emendas parlamentares individuais, arroladas nos
processos n. 23106.022735/2022-25, 23106.022304/2022-69, 23106.022739/2022-11, 23106.022741/2022-82,
23106.022737/2022-14, 23106.022740/2022-38 e 23106.022736/2022-70, totalizando o valor de R$
299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais). Valor do projeto: R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove
mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IPOL. Gestor: Danusa Marques. Coordenador: Flávia
Millena Biroli Tokarski. Relator: Elder Yokoyama. 3.2 Processo nº 23106.057968/2022-49. Ementa:
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Instrumento internacional, com características de memorando de entendimento, a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília - UnB e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento -
AECID. O objeto do projeto consiste em apoiar os estudos de espanhol nesta Universidade, contribuindo ao seu
desenvolvimento e consolidação acadêmico-institucional. Valor do projeto: R$ 00,00. Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): IL. Gestor: María Carolina Calvo Capilla. Gestora Substituta: Sabrina Lima de Souza Cerqueira.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado com 1 abstenção. 3.3. Processo nº
23106.086343/2021-11. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação
de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 1.298.605,00 (um milhão,
duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinco reais), cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a
execução do projeto de estímulo à inovação intitulado “Laboratório de Automação e Sistemas Embarcados do
Departamento de Engenharia Mecânica”, compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004. Valor do
projeto: R$ 1.298.605,00 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinco reais). Unidade(s)
Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson Paulo da Silva. Coordenador: Fernanda Aparecida Araújo de
Oliveira. Relator: Tânia Cristina da Silva Cruz. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.4. Processo nº
23106.038083/2022-41. Ementa: Trata-se de convênio tripartite a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB), a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC) e o Departamento de Trânsito
do Distrito Federal (DETRAN-DF), no valor total de R$ 2.722.800,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois
mil e oitocentos reais), cujo objeto consiste no estabelecimento de ações de mútua cooperação técnico científica
para a execução do Projeto de Pesquisa intitulado: "Desenvolvimento e Operacionalização de um Centro de
Inovação no Departamento de Trânsito do Distrito Federal". Valor do projeto: R$ 2.722.800,00 (dois milhões,
setecentos e vinte e dois mil e oitocentos reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FACE. Gestor: Fátima
de Souza Freire. Coordenador: Doriana Daroit. Relator: Caio Frederico e Silva. Deliberação: aprovado com 1
abstenção. 3.5. Processo nº 23106.026148/2022-13. Ementa: 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 fundação de apoio para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado
“Memória e História da Educação de Jovens, Adultos e Idosos Trabalhadores – Pegadas de Paulo Freire”,
oriundo da Emenda de Bancada nº 71080011, aprovada na LOA de 2022 e destinada a apoiar projetos de
ensino, pesquisa, tutoria e extensão na graduação e pós-graduação e de atendimentos às comunidades como:
implementação de ações educativas e culturais e demais atividades inerentes às ações de ensino pesquisa e
extensão; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais bem como participação em
eventos científicos. Valor do projeto: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): FUP. Gestor: CAROLINE SIQUEIRA GOMIDE. Coordenador: ELIENE NOVAES ROCHA.
Relator: Ugo Silva Dias. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.6. Processo nº 23106.103541/2021-49.
Ementa: memorando de entendimento, com conteúdo de acordo de cooperação técnica, segundo o Despacho
INT / ACORDOS 7545795, o Parecer n. 439/2021/CONS/PFFUB/PGF/AGU (7551362) e o Despacho n.
00055/2021/SPG/PFFUB/PGF/AGU (7551365). Esse instrumento, por sua vez, será celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), não envolverá a
transferência de recursos financeiros entre as partícipes. Valor do projeto: 00,00 Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): IL. Gestor: Marcus Vinicius de Lira Ferreira Tanaka. Gestor substituto: Kaoru Tanaka de Lira
Ferreira. Relatora: Neuma Brilhante. Deliberação: aprovado com uma abstenção. 3.7. Processo nº
23106.064265/2022-77. Ementa: termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do
Ministério da Mulher, da família e dos Direitos Humanos, no valor de R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais), cujo
objeto é o projeto "Diagnóstico situacional das necessidades biopsicossociais das pessoas com doenças raras no
Brasil". Valor do projeto: R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FS.
Gestor: Natan Monsores de Sá. Coordenador: Maria Paula do Amaral Zaitune. Relator: Wagner Rodrigues dos
Santos. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.8. Processo nº 23106.078191/2022-56. Ementa: Trata-se
de termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT e a Universidade de Brasília - UnB, no valor de R$ 160.290,00 (cento e sessenta mil
duzentos e noventa reais), cujo objeto é a realização do Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão Master
BIM. Valor do projeto: R$ 160.290,00 (cento e sessenta mil duzentos e noventa reais). Unidade(s)
Acadêmica(s) interessada(s): PCTec. Gestor: Raquel Naves Blumenschein. Coordenador: Cynthia Nojimoto.
Relator: Ricardo Ruviaro. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.9. Processo nº 23106.063378/2022-
55. Ementa: convênio que será celebrado entre a Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), a Universidade de
Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$ 120.000,00 , cujo objeto será "
(...) o estabelecimento de cooperação mútua, visando à execução do projeto “DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO
ARQUIVÍSTICA DA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA”". Valor do projeto: R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FCI. Gestor: Renato Tarciso Barbosa de
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Sousa. Coordenador: Rogério Henrique de Araújo Júnior. Relator: Patricia Maria Fonseca Escalda.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 4. Processo nº 23106.058882/2022-33. Relatório aprovado na 81ª
Reunião Ordinária. Ementa: Argumentação sobre a avaliação final do desempenho da FUNAPE, conforme
solicitação da Reitora. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI. Relator: Gustavo Adolfo Sierra.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 5. Processo nº 23106.026030/2022-87. Ementa: emenda
parlamentar de bancada nº 71080011, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que tem por objeto a
execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Curso de Extensão em Educação Popular,
Organização Social e Políticas Públicas". Valor do projeto: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Unidade(s)
Acadêmica(s) interessada(s): FS. Gestor: Edgar Merchán Hamann. Coordenador: Ximena Pamela Claudia Díaz
Bermúdez. Relatora: Maria Inês Gandolfo Conceição. Deliberação: aprovado por unanimidade. 6. Processo
nº 23106.080032/2021-31. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 1.508.606,00 (um
milhão, quinhentos e oito mil, seiscentos e seis reais), que tem por objeto a contratação da FINATEC para
apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de estímulo à inovação intitulado "Laboratório de
Automação da Manufatura, de Processos e Desenvolvimento de Produto do Departamento de Engenharia
Mecânica". Valor do projeto: R$ 1.508.606,00 (um milhão, quinhentos e oito mil, seiscentos e seis reais).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson Paulo da Silva. Coordenador: Alberto José Álvares.
Relator: Reinaldo José Miranda Filho. Deliberação: aprovado por unanimidade, no mérito, mas as formas
de pagamentos de bolsas como auxílio a pesquisador precisam ser ajustadas, tendo em vista que se trata
de um projeto PSTE. 7. Processo nº 23106.026125/2022-09. Ementa: emenda parlamentar de bancada nº
71080011, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que tem por objeto a execução e o
desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Plataforma interativa de jogos matemáticos". Valor do
projeto: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IE. Gestor: Regina da
Silva Pina Neves. Coordenador: Rui Seimetz. Relator: Caio Frederico e Silva. Deliberação: aprovado por
unanimidade. 8. Processo nº 23106.025767/2022-82. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade
de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), cujo objeto é a
contratação da Finatec para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de estímulo à inovação intitulado
“Laboratório de Materiais Cerâmicos e Nanoestruturados do Departamento de Engenharia Mecânica - LMCN-
ENM/FT/UnB”, no valor de R$ 2.053.387,65 (dois milhões, cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais
e sessenta e cinco centavos). Valor do projeto: R$ 2.053.387,65 (dois milhões, cinquenta e três mil, trezentos e
oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson
Paulo da Silva. Coordenador: Alysson Martins Almeida Silva. Relator: Tânia Cristina da Silva Cruz.
Deliberação: aprovado por unanimidade, no mérito, mas as formas de pagamentos de bolsas como
auxílio a pesquisador precisam ser ajustadas, tendo em vista que se trata de um projeto PSTE. 9.
Processo nº 23106.087958/2022-38. Ementa: termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o
Ministério das Comunicações (MCom) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 145.764,24 (cento e
quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para a execução do projeto
de extensão intitulado "Prestação de serviços especializados de elaboração e desenvolvimento de cursos de
Inglês, Francês e Espanhol em diversos módulos/níveis, compreendendo a realização de horas/aulas de
cursos/turmas regulares, na modalidade remota ou presencial". Valor do projeto: R$ 145.764,24 (cento e
quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): IL. Gestor: Raphaella de Macedo. Coordenador: Edna Gisela Pizarro. Relator: Renato Tarciso
Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado com 1 abstenção. 10. Processo nº 23106.060792/2022-11.
Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), cujo objeto
consiste na contratação da fundação de apoio para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de
pesquisa intitulado “Observatório de Políticas Públicas do DF (ObservaDF) . Valor do projeto: R$ 550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IPOL. Coordenador: Lucio
Remuzat Rennó Junior. Relatora: Patrícia Maria Fonseca Escalda. Deliberação: aprovado por unanimidade,
solicitou ajuste no plano de trabalho. 11. Processo nº 23106.106823/2021-06. Ementa: contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), Furnas Centrais Elétricas (FURNAS) e a Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 1.401.960,29 (um milhão,
quatrocentos e um mil, novecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), que tem por objeto a execução do
projeto de pesquisa “Software e metodologia para simulação de sistema elétrico, valoração da flexibilidade das
hidrelétricas e estimação dos custos de oportunidade devido ao uso desta flexibilidade”. Valor do projeto: R$
1.401.960,29 (um milhão, quatrocentos e um mil, novecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Coordenador: Eugênio Libório Feitosa Fortaleza. Relatora:
Mariana Guerra. Deliberação: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
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encerrada às dez horas e vinte minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da CAPRO, lavrei a
presente ata, aprovada na 83ª Reunião Ordinária, realizada em 26/08/2022 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 01/09/2022, às 19:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Santos, Secretário(a) da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 02/09/2022, às 12:44, 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 8624169 e o
código CRC 24E1AFAA.

Referência: Processo nº 23106.093318/2022-67 SEI nº 8624169


