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ATA DA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em vinte três de setembro
de dois mil e vinte e dois, às nove horas e doze minutos, presencialmente, na sala do Conselho do Decanato
de Pesquisa e Inovação, com a presença dos seguintes membros: Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de
Apoio a Projetos Acadêmicos); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa) ; Elder Yokoyama
(representante �tular da Câmara de Ensino e Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências da Vida); João Paulo Chieregato Matheus
(membro do Conselho Universitário, representante suplente dos campi), Liliane Campos Machado (membro
do Conselho universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas I), Maria Inês Gandolfo
Conceição  (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais
I); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II); Ugo Silva Dias (representante �tular
da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação), Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro
Augusto Pavlik  Haddad (membro do Conselho Universitário, representante �tular dos campi);   Tânia
Cris�na da Silva Cruz (representante �tular da Câmara de Extensão), Vanessa Carvalho de Andrade
(representante �tular da Câmara de Extensão). Ausências jus�ficadas:  Maria Emília Machado Telles Walter
(Presidente); Alexandre Pila� (Decano de Extensão), Caio Frederico e Silva (representante �tular da Câmara
de Pesquisa e Pós Graduação); Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao
Desenvolvimento Técnológico); Lúcio Remuzar Rennó (Decano de Pós-Graduação),  Patricia Maria Fonseca
Escalda (membro suplente da Câmara de Ensino e Graduação), Reinaldo José Miranda Filho (membro do
Conselho Universitário, representante �tular dos campi), Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Dando início à
ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes:  1.1) A Diretora de Pesquisa desejou boas-vindas
ao novo membro da câmara representante �tular da Câmara de Extensão, professora Vanessa Carvalho de
Andrade.  1.2) A Diretora de pesquisa citou sobre a chamada do edital 01, que apoia a publicação de ar�go
cien�fico em periódico, ele está sendo pago e ela reforçou que está aberto e que fosse divulgado às
unidades. 1.3) A Decana de Administração citou que a UnB estava com problemas de repasses financeiros
pela FINEP devido a inscrição no SIAFI. Solicitou compreensão dos gestores. Registrou que o DAF está
fazendo o levantamento de processos com prestação de contas com pendências, de modo a prevenir outras
inscrições. Destacou que os gestores se atentem a Instrução Norma�va da Capro n.º 0003/2020 da câmara
de procedimentos para prestação de contas e avaliação de resultados de projetos. 1.4) A Diretora de Apoio
a Projetos Acadêmicos reforçou que a DPA solicita aos gestores que formalizem as alterações em plano de
trabalho com a concordância expressa dos órgãos concedentes, a fim de se evitar problemas com as
prestações de contas.  2. Aprovação da ata da 84ª Reunião Ordinária da Capro. Deliberação: aprovado com
duas abstenções.  3. Homologação da aprovação ad referendum no processo:  3.1 Processo nº Processo nº
23106.026108/2022-63. Ementa: convênio tripar�te a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB),
a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos
(FINATEC), cujo objeto é a execução do projeto de pesquisa in�tulado "Modernização de equipamentos
mul�usuários para projetos de pesquisa na UnB". Valor do projeto: R$ 4.697.110,27 (quatro milhões
seiscentos e noventa e sete mil cento e dez reais e vinte e sete centavos). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): DPI. Gestor: Maria Emília Machado Telles Walter. Coordenador: Ricardo Bomfim Machado.
Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. . Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.2 Processo nº
23106.089236/2022-18. Ementa: Trata-se de contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB)
e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 1.100.520,00 (um
milhão, cem mil, quinhentos e vinte reais), que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a
execução e o desenvolvimento do projeto de ensino e pesquisa in�tulado "Avaliação econômica em saúde
no Brasil: pesquisa e capacitação aplicadas ao desenvolvimento do SUS". A contratação pretendida é
oriunda da celebração do termo de execução descentralizada TED nº 17/2022 entre a Universidade de
Brasília - UnB e o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde - FNS. O processo de
tramitação do referido TED encontra-se no NUP 23106.042667/2022-11. Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): FM. Valor do projeto: R$ 1.100.520,00 (um milhão, cem mil, quinhentos e vinte reais).
Gestor: Rodrigo Luiz Carregaro. Coordenador: Henry Maia Peixoto. Relatora: Maria Emília Machado Telles
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Walter. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.3 Processo nº 23106.086178/2022-71. Ementa: termo
de execução descentralizada a ser celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 1.386.679,51 (um milhão, trezentos e oitenta e
seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), para a execução do projeto de
extensão in�tulado "Oferta de cursos de idioma aos servidores e empregados públicos lotados e em efe�vo
exercício no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)". Valor do projeto: R$
1.386.679,51 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um
centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IL. Gestor: Raphaella de Macedo Gestor Subs�tuto: Edna
Gisela Pizarro. Relatora: Tânia Cris�na da Silva Cruz.   Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.4
Processo nº 23106.088174/2022-27. contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimento Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), cujo objeto é a contratação da FINATEC
para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado “InovaSUSP - Projetos
Referenciais para Unidades de Ensino em Segurança Pública – SEGEN & PISAC”, no valor de R$ 9.999.809,18
(nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e nove reais e dezoito centavos). O
instrumento principal já foi aprovado na Capro (processo 23106.039303/2022-53). Valor do projeto: R$
9.999.809,18 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e nove reais e dezoito centavos).
Gestor: Raquel Naves Blumenschein Coordenador: Maria Vitória Duarte Ferrari Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walte. Deliberação: colocado em pauta e aprovado por unanimidade.  4. Processo nº
23106.026138/2022-70. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimento Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC) cujo objeto é a contratação da FINATEC
para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão in�tulado “Programa de Residência
Mul�profissional CTS - Habitat, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecossistêmica: Vivências
Territoriais”. Valor do projeto: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): FAU/PRO. Gestor: Liza Maria Souza de Andrade. Coordenador: Ricardo Toledo Neder. Relator:
Elder Yokoyama.  Deliberação: aprovado o mérito, condicionado a ajuste no plano de trabalho. 5. Processo
nº 23106.054827/2022-74  Ementa: convênio a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB), a
Federação Nacional das APAES - FENAPAES e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos
(FINATEC) cujo objeto é o estabelecimento das condições para a mútua cooperação entre os par�cipes
visando à execução e ao desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado "(In)visibilidades da pessoa com
deficiência no regime contemporâneo de imagens”, no valor de R$ 264.895,00 (duzentos e sessenta e
quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais) valor do projeto: R$ 264.895,00 (duzentos e sessenta e
quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FE. Gestor: Claudia
Guilmar Linhares Sanz. Coordenador: Tiago Quiroga Fausto Neto. Relator: Ricardo Ruviaro. Deliberação:
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e dez
minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 86ª
Reunião Ordinária, realizada em 14/10/2022 e subscrita por mim e pela Presidente da Capro. 
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