
24/10/2022 16:29 SEI/UnB - 8868426 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9892431&infra_sistema=… 1/3

 
ATA DA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada
em quatorze de outubro 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: Alexandre Pilati
(Decano de Extensão), Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos); Cláudia
Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); João Paulo Chieregato Matheus (membro do
Conselho Universitário, representante suplente dos campi), Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro
de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); 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); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação); Jeremias Pereira da Silva Arraes (Decano substituto de Administração); Sandro Augusto Pavlik
Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Ausências justificadas: Maria
Emília Machado Telles Walter (Presidente); Caio Frederico e Silva (representante titular da Câmara de Pesquisa
e Pós Graduação); Elder Yokoyama (representante titular da Câmara de Ensino e Graduação); João Batista
Lopes Martins (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra),
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), Pérola de
Oliveira Magalhães Dias Batista (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências
da Vida), 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),
Vanessa Carvalho de Andrade (representante titular da Câmara de Extensão). Dando início à ordem do dia,
seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Diretora de Pesquisa informou sobre a continuidade de
vigência do Edital 01, que apoia pesquisas, tendo como resultado artigo científico submetido a periódicos que
exigem pagamento de taxa de publicação, tendo reforçado que continua aberto e solicita divulgação às
unidades. 1.2) A Diretora de Pesquisa informou sobre o edital Finep de Energias Renováveis, com submissão
até 18 de novembro, e também sobre o edital Finep de Cadeias Produtivas da Bioeconomia, para o qual está
marcada uma reunião com professores interessados. 1.3) O Decano de Administração Substituto citou que a
UnB teve a inscrição no SIAFI/CADIN retirado e dessa forma houve repasse de financeiro dos editais FINEP,
que estavam parados esperando essa retirada. Ressaltou que o DAF está realizando levantamento de projetos,
para atuar de forma preventiva com relação à prestação de contas para os órgãos concedentes, tentando evitar
esse tipo de situação. 1.4) A Diretora de Pesquisa, representando a Presidente da Câmara, desejou boas-vindas
aos representantes da Finatec, Augusto Brasil e Gustavo Abrantes Condeixa, que fariam a apresentação do
relatório de gestão dessa Fundação, com relação ao ano de 2022. 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 23106.073776/2022-80. Ementa: termo de execução descentralizada (TED) a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Advocacia Geral da União - AGU, no valor de R$
6.088.320,00 (seis milhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte reais), cujo objeto é o projeto de pesquisa e
desenvolvimento de metodologia de coleta, análise e produção de conhecimento e de novas tecnologias de
inteligência artificial, ciência de dados e segurança cibernética lastreadas na teoria dos sistemas complexos,
contextualizando para a criação de um centro de inteligência para a AGU. Exiguidade de tempo para
assinatura do instrumento. Valor do projeto: R$ 6.088.320,00 (seis milhões, oitenta e oito mil, trezentos e
vinte reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Rafael Timóteo de Sousa Júnior.
Coordenador: William Ferreira Giozza. Relator: Wagner Rodrigues dos Santos. . Deliberação: aprovado por
unanimidade. 3.2 Processo nº 23106.154563/2019-52. Ementa: Ementa: contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no
valor de R$ 557.075,86 (quinhentos e cinquenta e sete mil, setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), que
tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa e
desenvolvimento institucional intitulado "Projeto, Construção e Monitoramento de Edifícios de Balanço
Energético Quase Nulo - Near Zero Energy Buildings - NZEBS". A contratação pretendida é relativa à
complementação prevista no Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Centrais Elétricas Brasileiras
S. A. - ELETROBRÁS, a Universidade de Brasília - UnB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos - FINATEC. Valor do projeto: R$ 557.075,86 (quinhentos e cinquenta e sete mil, setenta e cinco
reais e oitenta e seis centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FAU. Gestor: Cláudia Naves David
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Amorim. Gestor Substituto: Caio Frederico e Silva. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 4. Apresentação do Relatório de Gestão da FINATEC. Ementa:
Relatório de Gestão da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC do ano de 2022.
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI. Apreciação: houve apresentação do Relatório de Gestão e os
membros da câmara fizeram apontamentos. O Decano de Extensão elogiou a fundação e agradeceu o
apoio nos projetos de extensão. O membro do Conselho Universitário, representante suplente dos campi,
agradeceu o trabalho da fundação com a manutenção dos colaboradores durante a pandemia. A Diretora
da DPA ressaltou o ambiente de colaboração entre a fundação e o Decanato de Pesquisa e Inovação. A
representante das Ciências Humanas e Sociais II, ressaltou alguns pontos de dificuldades em executar
projetos da FACE junto a Finatec. O Diretor presidente ressaltou a importância dos feedbacks para a
melhor atuação da fundação junto à Universidade de Brasília. 5. Processo nº 23106.041551/2022-64.
Ementa: Trata-se de termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Polícia Federal, no valor de R$ 3.020.712,00 (três milhões, vinte mil, setecentos e doze reais), cujo
objeto consiste no desenvolvimento do projeto de pesquisa "Concepção de laboratório de testes para
certificação de colete a prova de balas e aferição da qualidade de munição 9 mm". Valor do projeto: R$
3.020.712,00 (três milhões, vinte mil, setecentos e doze reais).Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FGA.
Gestor: Rita de Cássia Silva. Coordenador: Alessandro Borges de Sousa Oliveira. Relatora: Mariana Guerra.
Deliberação: reprovação do referido parecer pela maioria dos presentes, com duas abstenções. Foi
aprovado o encaminhamento do processo de volta à unidade para ajustes, conforme informações do
SEI. 6. Processo nº 23106.070573/2021-51. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor estimado de R$
1.155.320,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte 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 Metrologia do Departamento de Engenharia Mecânica", compatíveis com os
objetivos da Lei nº 10.973/2004. Valor do projeto: R$ 1.155.320,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil,
trezentos e vinte reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson Paulo da Silva.
Coordenador: Antônio Piratelli Filho. Relatora: Maria Inês Gandolfo Conceição. Deliberação: retirado de
pauta. 7. Processo nº 23106.090820/2021-35. Ementa: acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Santiago e Cintra Consultoria (SCCON), visando à parceria técnico-
científica para a cooperação recíproca em atividades de pesquisa e desenvolvimentos de aplicações baseadas no
uso de imagens dos nano-satélites Planet, distribuídos no Brasil unicamente pela SCCON. Valor do projeto: R$
00,00. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IG. Gestor: Rômulo José da Costa Ribeiro. Coordenador:
Edilson de Souza Bias. Relator: Reinaldo José Miranda. Deliberação: retirado de pauta. 8. Processo nº
23106.067345/2022-84. Ementa: acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Vale S.A., com o objetivo de instituir parceria para o
desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Avaliação do Comportamento Mecânico de Rejeitos de
Mineração de Ferro Filtrados". Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Michéle Dal Toé
Casagrande. Coordenador: André Luís Brasil Cavalcante. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad.
Deliberação: retirado de pauta. 9. Processo nº 23106.026158/2022-41. Ementa: contrato a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos
(FINATEC) cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de
extensão intitulado “UnBTV em Rede: produção e circulação audiovisual da comunidade acadêmica da UnB
para o DF”. A contratação pretendida é oriunda da emenda de bancada nº 71080011, no valor de R$
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Valor do projeto: R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): UnBTV. Gestor: Bruno Alcântara do Prado. Coordenador:
Rafael Litvin Villas Bôas. Relator: Ugo Silva Dias. Deliberação: retirado de pauta. 10. Processo nº
23106.022787/2022-00. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação
de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 3.976.256,00 (três milhões,
novecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais), cujo objeto é a contratação da FINATEC para
apoiar a execução do projeto de estímulo à inovação intitulado “Prestação de Serviços Técnicos Especializados
em Engenharia de Segurança do Trabalho e Ambiental”, compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004.
Valor do projeto: R$ 3.976.256,00 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis
reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson Paulo da Silva. Coordenador: Paulo Celos
dos Reis Gomes. Relator: Liliane Campos Machado. Deliberação: retirado de pauta. 11. Processo nº
23106.026162/2022-17. 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 extensão intitulado “Renovação e qualificação do parque
tecnológico da UnBTV”, no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Valor do projeto: R$800.000,00
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(oitocentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): UnBTV. Gestor: Otaviano Dourado Bastos.
Coordenador: Rafael Litvin Villas Bôas. Relatora: Mariana Guerra. Deliberação: retirado de
pauta. 12.Processo nº 23106.021348/2022-71. Ementa: Trata-se de contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (FINATEC) cujo
objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão
intitulado “Evento de Extensão do Grupo de Pesquisa CAB-CPAB/UnB”.Valor do projeto: R$ 23.140,98 (vinte
e três mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): CPAB.
Gestor: Anderson Marcos de Souza. Coordenador: Wilma Pedroza de Rezende. Relator: Ricardo Ruviaro.
Deliberação: retirado de pauta. Devido ao adiantado da hora, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte,
da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 87ª Reunião
Ordinária, realizada em 21/10/2022 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 24/10/2022, às 15:42, 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 24/10/2022, às 16:03, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8868426 e o
código CRC ABD91F43.
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