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Informações sobre projetos desenvolvidos pelas Fundações de Apoio regidas pela Lei 8.958/1994 

Os projetos desenvolvidos pela Universidade de Brasília em parceria com as fundações de apoio 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC, Fundação de Apoio à Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás – FUNAPE/GO, e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília - FAHUB, no decorrer do exercício 2020, são 

apresentados a seguir. Os valores informados são referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020.  

O Quadro 1 apresenta os 179 projetos desenvolvidos em parceria com a FINATEC. Os recursos 

humanos e financeiros vinculados à UnB utilizados na execução dos projetos são demonstrados no Quadro 

2. Em 2020, a FINATEC não utilizou recursos materiais oriundos da Universidade. 
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Quadro 1. Relação de projetos desenvolvidos pela FINATEC 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC 

CNPJ: 034.116.704/0001-34 

Página na Internet: www.finatec.org.br 

Sequencial Finalidade Tipo Objeto 

Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Fim Valor Total Repassado 

1 Pesquisa Contrato 

Ampliar a capacidade operacional da Universidade de Brasília, no 

esforço para a realização de pesquisas e de desenvolvimento de 
metodologias objetivas de planejamento executivo das ações de 
resposta para reativação econômica, de melhoria social e aumento 

da eficiência governamental, no âmbito do Distrito Federal, para o 
período pós-epidemia, tanto imediato quanto de longo prazo. 

25/11/2020 25/03/2023 90.000.000,00 40.201.931,48 

2 Pesquisa Contrato 

Apoiar a execução e ao desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

intitulado "Regularização Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas 
Agrários dos Assentamentos da Região Norte do Estado do Mato 
Grosso" - Levantar dados e informações socioambientais dos 

ocupantes dos assentamentos para subsidiar a inscrição no CAR 
(Cadastro Ambiental Rural) dos assentamentos; Elaborar uma 
proposta simplificada que vise à recomposição, recuperação, 

regeneração ou compensação (Projeto de recomposição 
ambiental) nos lotes com áreas de preservação permanente e 
reserva legal degradada; Possibilitar a recuperação das áreas de 

preservação permanentes e reserva legal degradada; Apoiar a 
identificação e implantação de modelos de exploração sustentáveis 
para os assentamentos da região do arco de desmatamento.  

03/06/2015 31/12/2020 42.081.128,80 31.686.275,56 

3 Extensão Contrato 

Apoiar a gestão dos recursos captados para consecução dos 
projetos vinculados ao PPE UnB Idiomas, na contratação de 
pessoas, de serviços e produtos, cujas funções e características 

não abranjam as mesmas oferecidas pela Universidade de Brasília 
e que se façam necessárias para o desenvolvimento dos projetos 
vinculados ao Programa, bem como das pesquisas vinculadas a 

ele. 

09/11/2017 09/11/2022 38.793.502,49 21.810.747,74 

4 Pesquisa Contrato 

Apoiar a execução e ao desenvolvimento do Projeto/Programa 
intitulado “Arbovírus dengue, zika e chikungunya compartilham o 

mesmo inseto vetor: o mosquito Aedes aegypti - moléculas do 
Brasil e do mundo para o controle, novas tecnologias em saúde e 
gestão da informação, educação e comunicação”, oriundo do 

Termo de Execução Descentralizada nº 74/2016, firmado entre o 
Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde e a Fundação 
Universidade de Brasília. 

16/03/2017 31/05/2021 26.134.080,00 26.134.080,00 
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5 Pesquisa Contrato 

Estimar o consumo de drogas via análise de esgotos em cidades e 

regiões metropolitanas relevantes do Brasil, sob diferentes escalas 
temporais e espaciais, em consonância com as políticas de 
redução de oferta coordenadas pela Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça. 

30/12/2020 30/10/2025 12.654.958,50 0,00 

6 Pesquisa Termo de Cooperação 
Apoiar a execução do Projeto “Otimização do modelo 
meteorológico BRAMS, com validação experimental, para 

subsidiar aperfeiçoamentos de modelagens em sistemas eólicos.” 

25/11/2020 25/11/2024 10.216.931,58 0,00 

7 Desenvolvimento institucional Convênio 

Promover uma maior interação entre os pesquisadores, 

estimulando dessa forma a proposição de projetos de pesquisas e 
a criação de novos grupos de pesquisa, cada vez mais de caráter 
agregativo entre as áreas do conhecimento e áreas a fins, por meio 

da aquisição de equipamentos de caráter multiusuário 

28/12/2012 28/01/2021 9.585.667,00 9.559.836,12 

8 Desenvolvimento institucional Convênio 
Executar o  Projeto intitulado "Consolidação e Novas Perspectivas 
para a Pós Graduação e a Pesquisa na Universidade de Brasília 

(UnB)". 

19/12/2013 19/01/2021 8.832.064,00 8.817.438,82 

9 Pesquisa Contrato 

Fortalecer o conhecimento específico da arquitetura penal, além 
dos processos e produtos da Cadeia Produtiva da Edificação Penal 

(CPEP). Este objetivo envolve o incremento da capacidade técnica 
do DEPEN, com base na aplicação dos recursos tecnológicos 
produzidos no âmbito do NUESP. 

31/12/2018 31/07/2022 8.422.880,24 5.843.616,75 

10 Pesquisa Convênio 
Unir esforços dos Partícipes para o desenvolvimento do Projeto de 
P&D intitulado “Arquitetura deposicional e qualidade dos 
reservatórios das formações Poti e Cabeças, bacia do Parnaíba”. 

24/09/2015 23/09/2020 8.014.389,60 8.014.389,60 

11 Pesquisa Convênio 

Implantar um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a 
Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (CEPAC). 
Este centro de referência trabalhará em rede, como catalisador de 

capacidades técnicas consolidadas no país e internacionalmente, 
visando desenvolver, testar e disseminar inovações e tecnologias 
sustentáveis aplicáveis à produção e manutenção do ambiente 

construído, por meio da parceria entre o setor público, privado e 
acadêmico do Brasil e do Reino Unido, com vistas ao 
desenvolvimento do setor de construção no Brasil. 

10/02/2014 10/01/2021 8.000.000,00 5.700.000,00 

12 Pesquisa Contrato 

Como objetivo geral, para além dos próprios resultados técnicos e 
econômicos, aponta-se o aprimoramento e consolidação das 

teorias, métodos e instrumentos para dimensionamento de 
pavimentos rodoviários flexíveis, bem como contribuir para 
construção do conhecimento, a fim de desenvolver métodos de 

dimensionamento de pavimento ferroviário. 

13/10/2020 13/05/2025 7.918.013,50 5.565.213,18 

13 Pesquisa Contrato 

Estabelecer cooperação entre INCRA e UNB visando a pesquisa, 
estudos e extensão em Governança Fundiária em apoio as 

diferentes ações do Ordenamento Fundiário desenvolvidas pelo 
INCRA nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Distrito 
Federal. 

06/03/2018 13/12/2022 7.601.377,04 4.981.550,00 

14 Pesquisa Contrato 
O projeto tem como principal objetivo a cooperação técnico-
científica entre a empresa petrolífera Equinor e a instituição de 
ensino, Universidade de Brasília, com a anuência da Agência 

29/07/2020 29/07/2023 6.590.595,54 5.343.413,83 
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Nacional do Petróleo visando realizar a pesquisa e estudos 

geológicos de duas áreas, Sapinhoá e Lapa na bacia de Santos. 

15 Pesquisa Contrato 

1.Descrever e analisar aspectos clínicos e epidemiológicos 
envolvidos na história natural da infecção pelo coronavírus e os 

custos da doença a partir da coorte de pacientes identificada pela 
vigilância sentinela de base hospitalar e internada no Hospital 
Universitário de Brasília.  2.Descrever a história natural da COVID-

19 em população vulnerável residente no Distrito Federal  
3.Implementar um laboratório de diagnóstico molecular para 
COVID-19 que sirva de apoio para o Hospital Universitário de 

Brasília, Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal 
e Rede Ebserh. 4.Viabilizar a produção de álcool gel na Farmácia 
Escola do HUB para fornecimento do produto a comunidade 

acadêmica da UnB como medida de enfrentamento à pandemia de 
Covid-19. 5.Apoiar os municípios no monitoramento e análise do 
número de casos de COVID-19 para tomada de decisão; 

15/05/2020 15/05/2021 6.572.000,00 6.571.954,00 

16 Pesquisa Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional da Universidade de 
Brasília, por meio do fortalecimento das políticas de apoio técnico 
e acadêmico ao aprimoramento de seus cursos de graduação, pós-

graduação e à distância, ao incremento dos mecanismos de 
comunicação social (para a difusão científica e cultural) e das 
relações interinstitucionais da Universidade, visando a sua 

inserção nos cenários nacional e internacional. 

06/06/2018 06/06/2023 5.953.500,00 2.041.405,03 

17 Pesquisa Contrato 

Desenvolver projeto de extensão acadêmica com propósito de 
fomentar a associação indissolúvel ensino-pesquisa-extensão ao 

tempo que se dá suporte ao serviço público no desenvolvimento de 
metodologias, tecnologias e ferramentas que permitam 
dimensionar a força de trabalho na Administração Pública Federal 

do Brasil. 

23/02/2018 22/02/2023 5.935.767,11 3.318.556,89 

18 Pesquisa Contrato 

Conduzir um estudo numérico e experimental sobre o uso de 
grampos elastoméricos tipo AGS ou (CGS) sobre o comportamento 

em fadiga de cabos de alumínio liga CAL 1120 e CAL 
6201.Também será avaliado o efeito de emenda pré-formadas e do 
tratamento térmico de fios alumínio da liga 6201 sobre a 

durabilidade de um cabo CAL 900 MCM quando submetido a 
vibração eólica. 

01/12/2017 01/12/2021 5.506.085,89 5.078.526,78 

19 Pesquisa Termo de Cooperação 

Adquirir, instalar e colocar em rotina no Laboratório de 
Geocronologia da UnB um novo LA-MC-ICP-MS (Espectrômetro de 
massa multicoletor com plasma acoplado e sistema de ablação a 

laser) voltado para o desenvolvimento de procedimentos e 
determinação de razões isotópicas de elementos como Fe, Zn, Cu, 
Mo, Ni e Cr, os chamados de isótopos não convencionais. Esse 

tipo de determinação situa-se na vanguarda dos estudos 
geoquímicos, possuindo importante implicações para o estudo da 
composição isotópica. 

28/11/2019 28/05/2021 5.346.653,51 5.346.653,51 

20 Extensão Contrato 
O Grupo GFFM tem como missão produzir e aplicar conhecimento 
ao ramo da Engenharia Mecânica, usando como instrumento de 
execução os laboratórios à disposição em suas instalações, a 

16/09/2019 16/09/2023 5.204.282,29 477.559,60 
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saber: Laboratórios de Ensaios dos Materiais e de Microscopia, de 

Ensaios Mecânicos e de Fadiga e Integridade Estrutural de Cabos 
Condutores de Energia, atendendo com isso aos anseios do meio 
acadêmico–científico bem como da sociedade civil em geral. 

21 Pesquisa Termo de Cooperação 

Estabelecer os parâmetros que controlam a migração (vertical e 
lateral) de fluidos em rochas carbonáticas carstificadas por meio da 
integração de dados geológicos, geofísicos e modelagem 

numérica. 

11/03/2020 11/03/2023 4.831.351,12 0,00 

22 Pesquisa Contrato 

Adquirir equipamentos para os laboratórios do Instituto de 

Geociências da Universidade de Brasília (IG/UnB), assim como 
reforma de instalações já existentes, que serão usadas no projeto 
PD&I também ora apresentado. Ambos os projetos visam à 

realização de pesquisa geológica e estudos das áreas de Sapinhoá 
e Lapa na bacia de Santos. 

29/07/2020 29/07/2023 4.427.980,28 0,00 

23 Pesquisa Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

“Investigação sobre a Eficiência do Gasto Público e a Otimização 
de Artefatos do Sistema de Compras Públicas”, oriundo do Termo 
de Execução Descentralizada n° 16/2017, firmado entre o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por 
meio da Secretaria de Gestão (SEGES), e a Fundação 
Universidade de Brasília, em 13.11.2017. 

20/04/2018 12/03/2020 3.997.265,91 2.085.959,13 

24 Pesquisa Termo de Cooperação 

Estabelecer a estratigrafia da bacia dos Parecis, com ênfase nas 
unidades do Neoproterozoico/Cambriano. Para atingir esse 
objetivo serão utilizados os dados geológicos dos poços, PB-01-

RO, 2-ANP-04-MT, 2-SM-1-MT, 2-FI-01-MT  e da geologia da 
superfície, incluindo também perfurações rasas testemunhadas na 
borda sul da bacia. 

31/07/2019 29/07/2023 3.880.267,84 1.503.331,96 

25 Extensão Contrato 
Habilitar o LaBCert como laboratório voltado para a realização de 
ensaios, consultoria e desenvolvimento tecnológico, buscando 
contribuir com uma das vertentes da UnB que é a extensão 

20/03/2019 20/03/2021 3.647.414,84  

26 Desenvolvimento institucional Convênio 
"Novas Fronteiras para CT&I e Pós-Graduação na Universidade de 
Brasília" - CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - 
PROINFRA - 02/2014 - Equipamentos Multiusuários 

25/06/2018 25/06/2021 3.641.764,20 860.424,00 

27 Pesquisa Convênio 

Contribuir na tarefa de extração de informações a partir de 
publicações oficiais, de forma dinâmica, pelas partes interessadas. 

Para isso, será efetuado um trabalho de pesquisa voltado aos 
desafios levantados por dados que têm as características do 
DODF. Esse projeto envolverá diversas áreas relacionadas com a 

inteligência artificial, incluindo visão computacional, 
processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, 
além de mineração de dados, busca e recuperação de informação. 

31/12/2019 31/12/2022 3.296.470,59 605.882,36 

28 Pesquisa Convênio 

Criar uma alternativa tecnológica de remediação ambiental para 
áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos, por meio do 
desenvolvimento de um Sistema Híbrido de Fontes Alternativas 

(SHFA) que consiste na geração de eletricidade primária por fontes 
alternativas integrada a sistemas de recuperação energética do 
tipo Waste to Energy (WtE). O referido projeto será executado por 

meio de um Termo de Cooperação Técnica entre a Fundação 
Universidade de Brasília – FUB, CEB Geração S.A., CEB Lajeado 

14/09/2018 14/03/2021 3.032.349,00 2.159.027,99 
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S.A. e a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA 

como entidade parceira. Espera-se contar com o apoio dessa 
Fundação na gestão administrativas dos recursos com vistas a 
maior autonomia da equipe técnica e dedicação total as questões 

da pesquisa. 

29 Desenvolvimento institucional Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional do Instituto de Letras, 
por meio do fortalecimento de seus cursos de graduação e pós-

graduação, e das propostas de pesquisa e extensão, bem como da 
implementação de políticas de comunicação, de divulgação e 
circulação científica e de internacionalização do IL. 

01/04/2020 01/10/2022 3.000.000,00 132.800,77 

30 Pesquisa Termo de Outorga 

Conceder apoio financeiro, no montante previsto na Cláusula 
Quarta, e estabelecer condições para o desenvolvimento das 

atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica 
e/ou de inovação, intitulado "Zika, Dengue e Chikungunya: 
abordagem multidisciplinar para desenvolvimento de soluções 

aplicáveis em saúde  pública", que foi selecionado por processo 
seletivo no Edital 04/2016, cujo pedido administrativo foi 
formalizado por meio do Processo nº 193.000.416/2016. 

31/05/2016 01/07/2020 2.998.999,94 2.998.999,94 

31 Pesquisa Termo de Outorga 

Conceder apoio financeiro, no montante previsto na Cláusula 
Quarta, e estabelecer condições para o desenvolvimento das 
atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica 

e/ou de inovação, intitulado "Explorando a Interação 
Vírus/Vetor/Hospedeiro e o Desenvolvimento de Drogas Antivirais 
como Estratégias de Controle de Arboviroses e seu Vetor Aedes 

Aegypti", que foi selecionado por processo seletivo no Edital 
04/2016, cujo pedido administrativo foi formalizado por meio do 
Processo nº 193.000.417/2016. 

31/05/2016 01/07/2020 2.986.600,00 2.986.600,00 

32 Pesquisa Contrato 

1- Desenvolver máscara e luvas úmidas de proteção; 2- Produzir 
álcool gel para famílias do entorno do DF; 3-Disponibilizar 
informação científica atualizada para profissionais de saúde: 

SARS-CoV-2 e gestação; 4-Criar centro de treinamento para o 
manejo no cuidado do Covid-19 e outras doenças; 5-Fortalecer a 
infraestrutura laboratorial para testagem de Covid-19 e pesquisa 

científica. 

15/07/2020 31/12/2022 2.975.311,46 2.975.311,46 

33 Pesquisa Contrato 
Apoiar a execução do Projeto “Resíduos e contaminantes em 
alimentos: avaliação, percepção e comunicação de risco ao 

consumidor”. 

21/01/2020 23/12/2022 2.963.692,00 2.963.692,00 

34 Pesquisa Contrato 

Contribuir para a modernização da gestão do Sistema de Pessoal 
do Exército Brasileiro, que agregue o indivíduo e suas atividades 

às novas necessidades de integração com a tecnologia e a gestão 
do conhecimento. 

28/12/2017 07/03/2020 2.920.500,59 2.920.500,59 

35 Pesquisa Contrato 

Descrever e analisar aspectos clínicos e epidemiológicos 
envolvidos na história natural da infecção pelo coronavírus e os 
custos da doença a partir da coorte de pacientes identificada pela 
vigilância sentinela de base hospitalar e internada no Hospital 

Universitário de Brasília. 

15/05/2020 15/05/2021 2.894.395,70 2.894.395,70 

36 Pesquisa Contrato 
Avaliar aspectos de saúde, segurança, valorização e qualidade de 
vida na segurança pública, sob a ótica de uma medida individual, 

26/12/2019 19/01/2022 2.869.311,00 2.062.300,00 
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institucional e contextual das diferentes forças envolvidas no 

estudo. A presente pesquisa será realizada em âmbito nacional. 

37 Desenvolvimento institucional Convênio 
Apoiar a Estruturação e Modernização dos Laboratórios 
Multiusuários para Pesquisa Colaborativa em Áreas de Excelência 

da UNB. 

17/12/2019 17/11/2022 2.856.679,64 1.142.671,85 

38 Pesquisa Contrato 

Desenvolver de estudos e pesquisas voltados para a qualificação 
e aperfeiçoamento de métodos para área de gestão da informação, 

monitoramento e avaliação da Atenção Primária à Saúde na 
perspectiva de promover maior segurança à tomada de decisão e 
o aumento da transparência ativa da SAPS. 

23/12/2019 25/01/2022 2.747.599,22 1.378.980,00 

39 Pesquisa Termo de Cooperação 

Estudar a estrutura sísmica da crosta e do manto superior sob o 
Cráton Amazônico utilizando técnicas sismológicas, visando definir 
os limites dos blocos paleoarqueanos que se aglutinaram para a 

formação deste Cráton durante o paleo e mesoproterozóico, e 
assim contribuir para o entendimento da sua evolução tectônica e 
dos mecanismos formadores de suas bacias interiores 

23/07/2019 21/07/2022 2.604.443,55 1.106.240,79 

40 Pesquisa Convênio 

As ações supracitadas, inerentes em grande parte do processo no 
serviço público, dificultam ao órgão público realizar a fiscalização 

necessária, e tornam o acompanhamento de todas as atividades 
por fim realizadas pelo órgão, e seu retorno para a sociedade, uma 
tarefa que exige enormes recursos. 

10/03/2020 10/08/2021 2.589.614,59 2.114.051,23 

41 Pesquisa Termo de Cooperação 
Implantar de projetos pilotos de minigeração distribuída no Campus 
da Universidade de Brasília (UnB), integrada a rede de distribuição 
da Companhia Energética de Brasília (CEB). 

02/07/2018 02/07/2020 2.523.832,00 2.283.740,53 

42 Pesquisa Convênio 

Desenvolver, por meio de cooperação entre o CEAG- UNB e 
FAPDF, ações de fomento que contribuem para a 
institucionalização da FAPDF a partir do mapeamento e 

implementação de processos formais de trabalho, identificação e 
aperfeiçoamento de boas práticas desenvolvidas, cristalização de 
procedimentos e de comportamentos, bem como atuar na 

ressignificação de valores e conhecimentos fundamentais ao bom 
desempenho da instituição. O CEAG também apoiará na 
elaboração e acompanhamento de editais para seleção, por parte 

da FAPDF, de pós-graduandos e pesquisadores. 

12/08/2019 19/08/2021 2.497.800,00 2.497.800,00 

43 Pesquisa Contrato 

Fortalecer a infraestrutura do LACEN-DF para execução de 
exames de PCR em tempo real para COVID-19, com apoio e 

participação do HFA (Fase 1); Validar metodologia para 
rastreamento de indivíduos assintomáticos positivos para COVID-
19, mediante fenótipos de perda olfatória e de paladar (Fase 2); 

Investigar o efeito da infecção por COVID-19 em pacientes 
assintomáticos com tumor mamário, sobre a evolução clínica e 
biomarcadores de resposta terapêutica e agressividade tumoral 

(Fase 2). •Investigar as consequências da infecção por COVID-19 
em doenças de interesse desta equipe de pesquisa, a partir do 
banco de dados de indivíduos positivos e negativos formado no 

LACEN-DF e HFA (Fase 2). 

15/07/2020 31/12/2022 2.456.968,72 0,00 
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44 Pesquisa Termo de Cooperação 

Contribuir com conhecimentos nacionais para o desenvolvimento 

de estimativas realistas e confiáveis de potenciais hidrocinéticos 
em reservatórios de jusante de usinas hidroelétricas. 

19/03/2020 19/03/2022 2.397.203,00 845.052,32 

45 Pesquisa Convênio 

Estabelecer ações de mútua cooperação técnico científica para a 

execução do Projeto de Pesquisa “Sistema Alfa Crux de 
Comunicação via Satélite” Houve aditivo de valor de R$ 
556.172,58. 

27/09/2019 27/09/2022 2.243.116,34 1.326.431,93 

46 Pesquisa Contrato 

O projeto tem como principal objetivo a cooperação técnico-
científica entre a empresa petrolífera Equinor e a instituição de 

ensino, Universidade de Brasília, com a anuência da Agência 
Nacional do Petróleo visando realizar a pesquisa e estudos 
geológicos de duas áreas, Sapinhoá e Lapa na bacia de Santos - 

P&D 

29/07/2020 29/07/2023 2.162.615,26 0,00 

47 Pesquisa Termo de Cooperação 
Implantar o projeto piloto de eficiência energética na Universidade 

de Brasília. 
02/07/2018 02/12/2020 2.115.125,94 1.949.306,05 

48 Pesquisa Contrato 

Desenvolver ações para a elaboração e produção de materiais 
didáticos para a modalidade educação a distância; a formação 
continuada dos professores, tutores e coordenadores de polos; 

suporte e o apoio técnico para a organização da oferta do 9º e 10º 
para UAB 4, 1º e 2º para UAB 5 e 8 especializações, por meio do 
Núcleo UAB. 

16/11/2018 15/03/2021 2.042.740,92 1.931.484,03 

49 Pesquisa Convênio 
Compreender as práticas profissionais dos enfermeiros que atuam 
na Atenção Primária à Saúde no Brasil. 

28/01/2020 28/06/2021 1.997.615,47 1.383.511,14 

50 Pesquisa Contrato 

O objeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) deste projeto é 
aplicar métodos de aprendizado computacional de máquina 

(machine learning) com o objetivo de usar seus potenciais no 
processo de reconhecimento de padrões nos processos jurídicos 
relativos a julgamentos de repercussão geral do Supremo Tribunal 

Federal - STF. 

18/05/2018 18/02/2020 1.915.339,36 1.828.763,82 

51 Pesquisa Contrato 

O principal objetivo do Plano de Trabalho CECAMPE Centro-Oeste 

é contribuir para aumentar a eficiência na execução do PDDE e 
ações agregadas. 

22/12/2020 22/12/2023 1.889.683,30 0,00 

52 Pesquisa Convênio 

Contribuir na investigação e identificação de técnicas de desenho 

centrado no usuário para o desenvolvimento de soluções de 
software que permitam a inclusão social e a privacidade das 
informações das partes interessadas nesta solução. 

03/03/2020 03/05/2022 1.761.689,41 951.138,82 

53 Desenvolvimento institucional Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional da Faculdade de 
Tecnologia (FT) da Universidade de Brasília, por meio do 
fortalecimento de ações estratégicas para ampliação e 

aprimoramento de um ambiente multiusuário. 

20/11/2019 20/11/2021 1.755.000,00 1.393.631,40 

54 Ensino Contrato 

O projeto do DINTER entre a UnB e a UFAC tem como objetivo a 
implantar o curso de Doutorado em Direito, Estado e Constituição, 

e o desenvolver os docentes e técnicos administrativos do quadro 
efetivo da Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio da 
oferta turma de pós-graduação para a formação em Doutorado 

Interinstitucional -DINTER do Programa de Pós- Graduação em 
Direito (PPGD) da Universidade de Brasília (UnB), e a titulação, em 
grau de doutoramento em Direito, de até 29 docentes da região da 

21/12/2019 21/01/2024 1.700.474,27 1.245.410,99 
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UFAC, de modo a elevar a qualificação pós-graduada daquela 

Instituição de Ensino. - Fortalecimento de polo regional voltado 
para a formação e a pesquisa na área do direito. - Cumprir com a 
função institucional da UnB em promover o desenvolvimento da 

Pós-Graduação no país, com vistas a solidariedade institucional, 
dada a enorme carência de cursos de Pós-Graduação stricto 
sensu. - Fortalecer os grupos de pesquisa existentes na UnB com 

o corpo docente da UFAC e vice-versa. 

55 Extensão Contrato 

Identificar as demandas das mulheres rurais do DF no que diz 
respeito ao acolhimento, ao acesso e aos serviços ofertados nas 

UBS, e capacitar os ACS e profissionais da Atenção Básica do DF 
e entorno, de modo a melhorar a qualidade do serviço ofertado a 
esse público e fortalecer as políticas de promoção da equidade do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

04/02/2019 19/07/2021 1.660.133,73 760.133,33 

56 Extensão Contrato 

Qualificar profissionais da saúde da saúde que atuam ou irão atuar 

com população de rua com foco na população negra, com oferta 
de cursos em níveis de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização e produzir conteúdo e metodologias direcionados á 
população de rua, com foco em raça. 

28/12/2018 31/12/2020 1.651.376,14 900.000,00 

57 Pesquisa Contrato 
Desenvolver um software de monitoramento de erosão interna em 
barragens de terra e enrocamento fundamentado nos conceitos de 

inteligência artificial e internet das coisas. 

07/04/2020 07/04/2022 1.580.739,99 462.790,31 

58 Ensino Contrato 

Desenvolver uma abordagem operativa do conhecimento dentro do 
âmbito da área de concentração, desenvolvida a partir das 

transformações sociais e econômicas vivenciadas, dentro da 
perspectiva da organização dos serviços estatais essenciais 
inerentes a um Estado que visa a administrar os riscos de 

desequilíbrios sociais, especialmente as relações assimétricas, 
num processo contínuo de afirmação da cidadania.  Como 
objetivos específicos estão:  a) consolidar a inserção institucional 

no âmbito das políticas de pós-graduação;  b) incrementar 
iniciativas de cooperação e execução descentralizada no 
aperfeiçoamento dos quadros de servidores públicos;  c) focalizar 

pesquisas e produção acadêmica em áreas de excelência do 
PPGD;  d) desenvolver o perfil profissional do egresso para 
atividades fim do ente financiador;  e) produzir reflexão e soluções, 

com aproveitamento de formação teórica, em atividades 
profissionais específicas;  f) otimizar corpo permanente do 
Mestrado Acadêmico 

23/12/2019 23/06/2022 1.577.799,40 749.435,22 

59 Pesquisa Convênio 

Apoiar a execução do Projeto de Pesquisa "Faculdade e Sistema 
Saúde Escola Saudável - Recorte de Custeio", oriundo do Termo 
de Execução Descentralizada MS/FUB n° 124/2015, firmado entre 

o Ministério da Saúde e a Fundação Universitária de Brasília 
(Processo n° 23106.018019/2015-14) - Objetivos: 
Desenvolver capacidades e conhecimentos para os Eixo I e II do 

Plano Nacional de Enfretamento de DCNT com o intuito de apoiar 
o processo de Política Nacional da Promoção da Saúde (PNPS) e 
reorientar a formação e serviços de saúde do Distrito Federal. 

01/06/2018 30/06/2020 1.559.208,00 1.625.755,59 
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60 Ensino Contrato 

Ofertar Curso de Especialização em saúde da Família no contexto 

das ações governamentais do Ministério da Saúde com o programa 
da Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS). 

12/11/2018 12/05/2021 1.534.923,34 1.490.825,55 

61 Desenvolvimento institucional Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, por meio do 
fortalecimento das políticas de apoio técnico e acadêmico ao 
aprimoramento de seus cursos de graduação, pós-graduação e à 

distância, ao incremento dos mecanismos de comunicação social 
(para a difusão científica e cultural), divulgação científica e das 
relações interinstitucionais da Faculdade, visando a sua inserção 

nos cenários nacional e internacional. 

10/06/2019 10/02/2023 1.525.812,96 244.003,96 

62 Pesquisa Convênio 
Desenvolver projeto de pesquisa intitulado "Comunicações 
Through-the-Earth para Mineração Autônoma e Controle de Ativos" 

19/11/2014 19/05/2020 1.515.000,00 1.516.600,01 

63 Desenvolvimento institucional Convênio Realizar a Manutenção Preventiva de Equipamentos Multiusuários. 02/12/2019 02/12/2022 1.428.258,54 1.428.258,54 

64 Pesquisa Contrato 

Introduzir mais conhecimento e inteligência da engenharia de 

reservatórios nas estratégicas de simulação e otimização da 
produção de hidrocarbonetos, de forma a aumentar os rendimentos 
dos reservatórios e reduzir os custos computacionais desse 

processo. Para atingir tais objetivos, será desenvolvido um 
algoritmo de otimização baseado na técnica de simulação 
inteligente que funcionará acoplado a uma infraestrutura de 

bibliotecas (framework) que será responsável toda  a comunicação, 
extração dos dados, visualização dos resultados e controle das 
múltiplas simulações de reservatório. 

17/06/2019 17/06/2021 1.382.119,60 884.556,54 

65 Extensão Contrato 

Desenvolver cursos dos idiomas Inglês e espanhol, em diversos 
módulos/níveis, compreendendo a realização 138 (cento e trinta e 
oito) turmas regulares, com 54 horas-aula cada, na modalidade 

remota e presencial para capacitação sob medida de servidores do 
Ministério da Saúde - MS. 

11/12/2020 11/05/2022 1.345.593,08 0,00 

66 Pesquisa Termo de Cooperação 

Desenvolver uma metodologia para as medidas de resistividade 

elétrica, em escala laboratorial, usando dois diferentes tipos de 
técnicas (indutiva e galvanostática). A etapa inicial será voltada 
para medidas de resistividade usando uma frequência fixa. 

Adicionalmente, esses sistemas de medidas serão adaptados para 
fazer medidas elétricas em multi-frequência. 

13/03/2020 12/03/2024 1.332.600,06 0,00 

67 Extensão Contrato 

Oferecer para os estudantes de Educação Física um espaço de 
prática docente, para os professores da FEF um "laboratório" 
prático para inovação e aplicação de metodologias de ensino dos 

esportes, e, para a comunidade, interna e externa, o acesso à 
prática orientada de atividades físicas, esportivas e recreativas.  
Objetivos Específicos:1. Otimizar o uso da infraestrutura física do 

Centro Olímpico destinada para a prática do esporte na UnB; 2. 
Estimular a adesão dos membros da comunidade acadêmica a um 
estilo de vida ativo, com a prática regular de atividades esportivas; 

3. Contribuir com a manutenção das instalações físicas do Centro 
Olímpico da UnB. 

23/12/2019 23/04/2025 1.321.250,00 0,00 
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68 Pesquisa Contrato 

Investigar métodos de AM com o objetivo de usar seus potenciais 

em reconhecimento de padrões nos processos jurídicos relativos a 
julgamentos do Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF1). 

19/03/2020 19/08/2021 1.313.599,77 1.313.599,77 

69 Pesquisa Convênio 

Desenvolver metodologias, algoritmos, diretrizes, protocolos, 

mapeamentos e instruções para o gerenciamento dos sistemas de 
drenagem de águas pluviais do Distrito Federal. 

04/12/2018 17/12/2021 1.301.763,11 1.301.762,51 

70 Pesquisa Contrato 

Realizar uma Investigação empírica para refinar as metodologias 
usadas pelo Exército Brasileiro na definição de projetos de SoS e 
de seus constituintes de forma a produzir os documentos derivados 

da fase conceitual do Centro de Operações Móvel 

06/10/2020 06/06/2022 1.286.418,37 1.286.418,37 

71 Pesquisa Contrato 

Fortalecer as políticas de promoção da equidade do Sistema Único 
de Saúde (SUS) por meio da difusão de conhecimento sobre a 

saúde e o exercício da cidadania de adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade social. 

09/03/2018 30/06/2020 1.207.373,27 1.207.373,27 

72 Desenvolvimento institucional Contrato 

Contribuir com o Plano de Desenvolvimento Institucional do 

Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, por meio do 
fortalecimento das políticas de apoio técnico, acadêmico e de 
infraestrutura, do aprimoramento de seus cursos e do incremento 

dos mecanismos de comunicação social para a difusão científica e 
cultural e de suas relações interinstitucionais, visando a sua 
inserção nos cenários nacional e internacional. 

16/12/2019 16/12/2022 1.200.000,00 46.980,86 

73 Pesquisa Convênio 
Desenvolver novas tecnologias em codificação de imagens e vídeo 
baseadas em inteligência artificial de forma a contribuir para futuros 
padrões de codificação. 

05/05/2019 05/05/2021 1.162.051,00 811.006,53 

74 Ensino Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de "Doutorado 
Interinstitucional - DINTER", oriundo do Termo de Execução 
Descentralizada n° 01/2015, firmado entre a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido - UFERSA e a Fundação Universidade de 
Brasília (Processo n° 23106.012290/2015-46) 

27/11/2015 27/01/2020 1.159.680,08 1.159.680,08 

75 Pesquisa Convênio 

Desenvolver atividades colaborativas entre pesquisadores do 
Samsung R&D Institute Brazil (SRBR) e a Universidade de Brasília 
(UnB), focando no desenvolvimento de tecnologias de compressão 

para nuvens de pontos dinâmicas. Esta tecnologia emergente está 
sendo procurada para sistemas com aplicações em realidade 
aumentada e realidade virtual (AR/VR) navegação autônoma e no 

entretenimento. Por causa disso, a compressão de nuvens de 
pontos dinâmicas tem sido um tópico ativo em comitês de 
padronização como o MPEG. Particularmente, no MPEG-3DG 

subgrupo, a atividade de compressão de nuvens de pontos (point 
cloud compression ou PCC) está diretamente relacionada ao objeto 
de nossa pesquisa. Nosso objetivo é desenvolver tecnologias para 

a contribuição em comitês de padronização vindouros no campo de 
compressão de nuvens de pontos. 

01/11/2019 01/11/2021 1.074.398,00      567.241,10 

76 Pesquisa Contrato 
Construir instrumentos de medidas psicológicas para o contexto de 
concurso público do Exército Brasileiro. 

20/01/2020 20/11/2021 1.054.689,74 896.725,83 

77 Pesquisa Contrato 
Realizar uma pesquisa multicêntrica, informada por evidências 

científicas, por meio de um censo nacional, com a finalidade de 
31/01/2020 31/07/2021 1.013.097,71 798.248,55 
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conhecer os perfis socioeconômicos, culturais e geográficos das 

vulnerabilidades de travestis e transexuais. 

78 Ensino Contrato 
Revitalizar o Laboratório de Enfermagem a partir da aquisição de 
novos equipamentos adequados para o ensino prático de 

enfermagem. 

22/03/2018 22/05/2021 1.000.000,00 1.000.000,00 

79 Pesquisa Contrato 

Executar, pela Universidade, serviços de Análises de 
Bioestratigrafia, Litologia e Quimioestratigrafia do Poço 

Estratigráfico 2-ANP-4MT, em conformidade com os termos e 
condições nele estipulados e no anexo 1 - proposta, datada de 
06/03/2014. 

17/09/2015 31/07/2020 939.617,38 888.017,38 

80 Ensino Contrato 

Avaliar a publicação de Legislação Anotada pela qual o STF 
disponibiliza ao público em geral o texto da Constituição, 
acompanhado dos julgados pertinentes a cada dispositivo 

normativo, (ii) identificar as limitações do atual modelo, à luz dos  
desenvolvimentos técnicos e científicos contemporâneos acerca 
da organização de informações jurídicas e (iii) reformular a 

Legislação Anotada do STF, estabelecendo um modelo de 
organização de dados adequado para realizar a ligação entre o 
textos legais e constitucionais e a jurisprudência da Corte. 

29/10/2018 28/06/2020 900.000,00 900.000,00 

81 Pesquisa Cooperação Técnica 

O 5G-RANGE é um projeto de 30 meses que tem como objetivo 
projetar, desenvolver, implementar e validar os mecanismos para 
permitir que a rede 5G ofereça uma solução economicamente 

eficaz para o acesso à Internet em áreas remotas. No projeto 5G-
RANGE pretende-se adaptar e criar uma nova tecnologia 5G que 
seja flexível o suficiente para operar tanto em área urbanas e rurais. 

Essa tecnologia abordará casos de uso importantes, tanto para 
aplicativos de agronegócio, serviços rodoviários e acesso remoto à 
Internet. 

27/04/2018 30/04/2021 852.728,00 818.542,13 

82 Extensão Cooperação Técnica 

Apoiar o acordo de cooperação cultural, educacional e científico 
para estabelecer e operar o Instituto Rei Sejong em Brasília, em 

parceria com o Instituto de Letras da Universidade de Brasília, para 
fortalecer os intercâmbios culturais e as relações mútuas entre a 
Coreia e o Brasil, através da difusão da língua e cultura coreanas. 

20/12/2018 20/11/2023 850.883,71 329.880,77 

83 Pesquisa Termo de Outorga 

Avaliar à luz das normas legais brasileiras (legislação CONAMA 
357 e Lei n° 6.938 - 31/08/1981) e de parâmetros microbiológicos 
referenciados em literatura científica a qualidade dos corpos d’água 

do Distrito Federal, aceptores ou não de efluentes tratados de 
estações de tratamento de esgoto (ETE’s), buscando por níveis de 
contaminação química (orgânica e inorgânica) e microbiológica que 

possam ameaçar a saúde humana e pública 

13/03/2017 13/03/2020 847.325,16 791.630,98 

84 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado Curso de Especialização em Farmacologia Clínica, 

inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente 
necessária à execução desse projeto. 

26/12/2018 26/04/2020 790.320,00 336.571,21 

85 Pesquisa Termo de Outorga 

Em face de alterações climáticas e da expansão da ocupação 

urbana das bacias e de pressões globais e locais sobre o uso dos 
recursos naturais, este projeto tem como objetivo geral conceber 
métodos de avaliação de cenários de uso da terra para formular 

13/03/2017 12/03/2020 773.021,05 773.021,05 
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políticas de gestão do uso da terra e da água em bacias de 

mananciais estratégicos para abastecimento de água de regiões 
metropolitanas. Propõe-se desenvolver uma metodologia de 
integração das diferentes esferas de modelagem abordadas no 

presente projeto, quais sejam, modelagem climática, modelagem 
hidrológica e modelagem hidrodinâmica e ecológica de 
reservatórios, considerando suas diferentes escalas espaço-

temporais 

86 Desenvolvimento institucional Contrato 

Apoiar o Parque Científico e Tecnológico da UnB , enquanto agente 
de inovação, em sua missão de desenvolver e gerar 

conhecimentos e novas tecnologias e inovação em benefício da 
sociedade, em parceria com instituições e empresas públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, visando promover o 

desenvolvimento socioeconômico do país. 

30/12/2020 28/02/2023 749.807,35 0,00 

87 Pesquisa Termo de Cooperação 

A presente proposta de projeto de eficiência energética possui o 

seguinte objetivo geral: • Realizar o retrofit do sistema de 
iluminação dos campi FCE • Instalação de uma Planta Fotovoltaica 
nos campis FCE, 

09/12/2019 09/12/2021 724.517,17 0,00 

88 Pesquisa Termo de Cooperação 

A presente proposta de projeto de eficiência energética possui o 
seguinte objetivo geral: • Realizar o retrofit do sistema de 
iluminação dos campi FGA • Instalação de uma Planta Fotovoltaica 

nos campis FGA, 

13/12/2019 13/12/2021 721.293,16 0,00 

89 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado II  Curso de Especialização em Compliance e 

Governança, inclusive na gestão administrativa e financeira 
estritamente necessária à execução deste projeto. 

30/01/2019 30/03/2021 707.873,84 562.913,54 

90 Pesquisa Termo de Outorga 

Investigar diferentes aspectos relacionados à ocorrência de 

micropoluentes emergentes em águas brutas, um tema amplo, 
recente e que pode ser investigado à luz de diferentes abordagens. 
Neste sentido, o estabelecimento de uma rede de pesquisadores, 

especialistas em diferentes áreas do conhecimento, será essencial 
para que o tema seja explorado de maneira a contemplar desafios 
inerentes a cada uma dessas áreas, mas que deverão se 

complementar dentro de uma visão holística sobre a questão 
central desta proposta. 

13/03/2017 12/03/2020 699.000,00 699.000,00 

91 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 

FUB, intitulado Curso de Especialização em Gestão e Manejo de 
Áreas Protegidas , inclusive na gestão administrativa e financeira 
estritamente necessária à execução desse projeto. 

26/12/2018 26/08/2020 689.000,00 0,00 

92 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado II Curso de Especialização em Análises Clínicas, 

inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente 
necessária à execução desse projeto. 

18/06/2018 18/04/2020 680.000,00 301.289,55 

93 Extensão Contrato 

Nesta nova etapa, reformulada, do Projeto de Extensão Mais 

Cultura nas Universidades. A Universidade de Brasília propõe, 
enfrentar os desafios de agir no fortalecimento de seu território de 
abrangência, com vistas a ampliação da sua ressonância para o 

desenvolvimento local e impactos positivos são esperados no 
contexto acadêmico-cultural, em especial no que diz respeito ao 

01/11/2019 31/12/2020 662.970,00 662.969,99 



  Relatório de Gestão 2020 

 
 

conjunto de acervos existentes no interior da Universidade de 

Brasília. 

94 Pesquisa Termo de Outorga 

Esta iniciativa da Universidade de Brasília e parceiros apresenta 
proposta de nucleação e fortalecimento de rede de pesquisa sobre 

água, envolvendo tópicos de agricultura e do uso de tecnologias 
inovadoras para remoção de agrotóxicos e tratamento de águas 
contaminadas, visando promover o bem-estar da população e a 

defesa do meio ambiente. 

27/07/2016 13/03/2020 660.000,00 660.000,00 

95 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse  da 
FUB, intitulado Curso de Especialização em Perícia e Auditoria 

Contábil, inclusive na gestão administrativa e financeira 
estritamente necessária a execução desse projeto. 

30/05/2018 02/05/2020 652.300,00 381.035,14 

96 Pesquisa Cooperação Técnica 

Desenvolver de um ecossistema constituído por uma estrutura e 

uma plataforma que permita a implementação de serviços 
confiáveis de próxima geração de nuvem sobre um grupo híbrido 
intercontinental e de recursos federados. Duração do projeto é de 

24 meses. 

01/02/2018 30/04/2021 646.163,78 646.163,79 

97 Ensino Contrato 

Capacitar especialistas da área de Engenharia, Física, Informática 

e áreas afins, para o mercado de tecnologia em saúde de forma a 
suprir demanda de profissionais, que possam trabalhar no 
planejamento, gerenciamento, desenvolvimento e treinamento . 

15/07/2020 15/07/2022 632.080,00 0,00 

98 Pesquisa Convênio 

Desenvolver, avaliar e aplicar inovações para uso no ambiente do 
sistema único de saúde (SUS) – caso modal: Secretaria Municipal 
de GOIÂNIA – GO. Integração de tecnologias, entre o sistema já 

existente e em fase de implantação, visando auxiliar a Gestão da 
Saúde Pública. 

26/02/2020 26/02/2021 631.868,24 357.326,97 

99 Desenvolvimento institucional Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional do Instituto de Psicologia 

da Universidade de Brasília, por meio do fortalecimento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, aprimoramento das 
cursos de pós-graduação e lato-sensu, divulgação dos meios 

tecnológicos visando a inserção nos cenários nacional e 
internacional. 

13/06/2020 13/12/2022 620.000,00 0,00 

100 Ensino Contrato 

 Ofertar ferramentas teóricas e metodológicas para a análise do 

processo governamental e de produção de políticas públicas, e das 
relações Executivo-Legislativo. - Ofertar formação teórico-prática 
nas áreas de processo legislativo e comunicação govername 

19/04/2020 19/12/2021 619.920,00 114.189,41 

101 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado Curso de Especialização em Fitoterapia para 
Profissionais de Saúde, inclusive na gestão administrativa e 

financeira estritamente necessária à execução desse projeto. 

17/07/2019 17/03/2021 610.000,00 0,00 

102 Pesquisa Contrato 

Realizar levantamento profissiográfico e mapeamento de 

competências profissionais do cargo ‘guarda civil municipal’, além 
de propor, à luz dos resultados empíricos, uma revisão da matriz 
curricular do curso de formação oficial deste cargo. A pesquisa será 
feita diretamente com os ocupantes deste cargo, lotados em 

distintas regiões brasileiras. Ainda, ressalta-se que este objetivo 
geral vai ao encontro da busca pela profissionalização contínua de 
práticas organizacionais direcionadas ao desenvolvimento de 

13/01/2020 13/03/2021 596.843,41 401.573,66 
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pessoas. As competências mapeadas fornecerão insumos valiosos 

à Senasp no que tange à capacitação de seus servidores, 
tornando-os mais qualificados para o exercício das suas 
atribuições e responsabilidades. 

103 Extensão Contrato 

Resgatar e preservar a trajetória histórica do Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinares - CEAM por meio da produção de um 
documentário de 25 minutos de duração para veiculação pela 

UnBTV e outras emissoras públicas e comunitárias, com padrão 
técnico compatível com exigências de emissoras de televisão 
nacionais, a partir de pesquisa documental, depoimentos e 

entrevistas com professores e pesquisadores, partícipes dessa 
história na Universidade de Brasília. 

20/11/2018 20/06/2020 590.062,87 591.255,48 

104 Pesquisa Termo de Cooperação 
Montar infraestrutura para realizar medidas de resistividade elétrica 
de plugues de rochas usando as técnicas de indução e 
galvanostática em função da temperatura e pressão. 

10/07/2019 04/01/2021 587.129,77 587.129,77 

105 Ensino Contrato 

 Melhorar a capacidade técnica dos contadores, advogados, 
profissionais e professores do Distrito Federal e da região;  
Fortalecer o desenvolvimento e aprimoramento de conhecimentos 

dos profissionais da área de Contabilidade e de Direito;  
Desenvolver habilidades de gestão e planejamento, execução e 
avaliação estratégica de contabilidade e de direito tributário;  

Fornecer conhecimentos acerca da legislação tributária vigente;  
Proporcionar o conhecimento e o debate acerca de temas 
contemporâneos da área de planejamento tributário. 

30/03/2020 30/11/2021 574.200,00 0,00 

106 Ensino Contrato 

Formar quadros especializados na área de relações internacionais 
para atuação junto ás agências especializadas governamentais 
federais, estaduais e municipais, bem como junto a organismos 

internacionais, organizações não-governamentais, empresas 
brasileiras e estrangeiras, e a governos estrangeiros. 

16/04/2019 16/08/2020 562.282,00 506.011,89 

107 Pesquisa Convênio 

Criar a Central Inteligente de Mandados, cujo objetivo é 

automatizar e aplicar métodos de aprendizado computacional de 
máquina (machine learning) com o objetivo de usar seus potenciais 
no processo de distribuição, gestão de produtividade, 

acompanhamento de diligências dos mandados judiciais, com 
enfoque na qualidade de vida dos oficiais de justiça e no 
desenvolvimento de um meio ambiente de trabalho saudável. 

09/12/2019 09/03/2021 544.930,50 409.984,90 

108 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado Curso de Especialização em BIM Expert - Projetos 
de Infraestrutura, inclusive na gestão administrativa e financeira 

estritamente necessária à execução desse projeto. 

22/01/2019 22/01/2021 530.100,00 375.582,39 

109 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 

FUB, intitulado Especialização em Compliance e Governança, 
inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente 
necessária a execução desse projeto. 

26/04/2018 26/05/2020 525.000,00 591.552,89 

110 Desenvolvimento institucional Contrato 
Desenvolver e apoiar o desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em Ciência Política realizadas pelo Instituto 
de Ciência Política da Universidade de Brasília (IPOL/UnB). 

22/11/2019 22/11/2022 523.005,80 16.581,96 
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111 Pesquisa Termo de Outorga 

Contribuir com o entendimento da importância do recurso água em 

edificações de saúde e com a demonstração de soluções para a 
eficiência hídrica em edificações de saúde, desenvolvendo, 
construindo, monitorando e demonstrando o uso da água em uma 

Unidade de Saúde, que será implantada no Parque de Inovação e 
Sustentabilidade do Ambiente Construído 
(PISAC/UnB/CBIC/BRE). 

27/07/2016 13/03/2021 506.122,74 506.122,74 

112 Desenvolvimento institucional Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional da Faculdade de 
Educação Física (FEF) da Universidade de Brasília, por meio do 
fortalecimento das políticas de apoio técnico e acadêmico ao 

aprimoramento de seus cursos de graduação (Licenciatura em 
Educação Física e Bacharelado em Educação Física) e Pós-
graduação (Mestrado em Educação Física e Doutorado em 

Educação Física), ao incremento dos mecanismos de comunicação 
social (para a difusão científica e cultural)e das relações 
interinstitucionais da Faculdade, visando a sua inserção nos 

cenários nacional e internacional. 

31/10/2019 30/07/2023 500.000,00 33.402,99 

113 Desenvolvimento institucional Contrato 

A gestão acadêmica da revista pelos quatro programas de pós-
graduação visa fomentar e ampliar a divulgação dos trabalhos 

importantes na área da Psicologia, além de contribuir para a 
avaliação dos programas de Pós-graduação do IP. 

14/09/2020 14/09/2022 495.239,00 0,00 

114 Extensão Contrato 
Oferecer/Criar espaço de formação, atualização e capacitação 
para profissionais de saúde e comunidade para o enfrentamento à 
COVID-19 e outras doenças. 

15/07/2020 31/12/2022 491.670,55 0,00 

115 Ensino Contrato 

Promover a qualificação de recursos humanos para atuação nas 
áreas de Fisioterapia Traumato-Ortopédica com objetivo de 
disseminar a prática clínica baseada em evidências científicas, 

especialmente na região Centro-oeste do País. Pretende-se ainda 
capacitar os profissionais com conhecimentos teórico-
metodológicos sobre as tecnologias para o desenvolvimento de 

pesquisa científica e tecnologia relacionadas á Fisioterapia 
Traumato-Ortopédica. 

26/11/2019 26/06/2021 485.800,00 0,00 

116 Desenvolvimento institucional Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional do Departamento de 

Ciência da Computação (CIC) da Universidade de Brasília, por 
meio do fortalecimento das políticas de apoio técnico e acadêmico 
ao aprimoramento de seus cursos de graduação (Licenciatura em 

Computação, Ciência da Computação, Engenharia de 
Computação e Engenharia Mecatrônica) e Pós-graduação (em 
Informática e Computação Aplicada), ao incremento dos 

mecanismos de comunicação social (para a difusão científica e 
cultural) e das relações interinstitucionais da Departamento, 
visando a sua inserção nos cenários nacional e internacional 

21/12/2018 21/12/2022 478.506,45 206.609,99 

117 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado V Curso de Especialização em Periodontia, 
inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente 

necessária a execução desse projeto. 

01/02/2020 01/02/2022 471.900,00 24.818,18 

118 Ensino Contrato 
Promover a capacitação continuada de tecnólogos em edificações 
e profissionais graduados nas áreas de engenharia civil, elétrica, 

mecânica, produção, sanitária, transportes, arquitetura e 

26/04/2020 26/03/2022 430.000,00 0,00 
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urbanismo; mediante os conceitos e principais ferramentas BIM -

Bu 

119 Pesquisa Contrato 
Construir de uma cartilha clara, objetiva e operacional, que oriente 
na elaboração e revisão de Planos Diretores de municípios que 

possuem potencial turístico. 

29/12/2020 29/06/2021 423.843,24 0,00 

120 Pesquisa Termo de Outorga 

Sintetizar carbonos ativados com elevada capacidade de remoção 
seletiva de CO2 e H2S frente ao CH4, para aplicação na 

purificação do biogás produzido em biodigestores e aterros 
sanitários; e promover a divulgação e a educação científica acerca 
do tema água. 

27/07/2016 13/03/2020 421.953,42 421.953,42 

121 Extensão Contrato 

Capacitar os servidores do Ministério das Relações Exteriores nas 
diferentes competências e interações linguísticas existentes (oral, 
escrita, auditiva e cultural), objetivando o uso dos idiomas 

aprendidos como ferramenta plena e indispensável nos diferentes 
contextos do Serviço Exterior. 

06/09/2019 05/08/2021 416.802,54 334.485,20 

122 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado Curso de Especialização em Musculação e 
Treinamento de Força, inclusive na gestão administrativa e 

financeira estritamente necessária à execução desse projeto. 

25/06/2018 25/02/2020 413.281,10 367.579,38 

123 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado "Curso de Especialização em Tecnologia de 

Medicamentos e Cosméticos", inclusive na gestão administrativa e 
financeira estritamente necessária à execução desse projeto. 

15/10/2018 15/10/2021 408.150,00 42.410,19 

124 Ensino Contrato 

Atualizar profissionais da área da saúde quanto as mais recentes 

descobertas cientificas que estão sendo atreladas as práticas 
laboratoriais em análises clínicas. Além disso, pretende-se 
capacitar tecnicamente os profissionais de modo a qualificar os 

serviços de saúde prestados na nossa região. 

14/05/2020 14/02/2022 408.000,00 0,00 

125 Extensão Contrato 

Realizar atividades que contemplam mulheres e jovens em 
situação vulnerável, sendo: 1) realizar atividades empreendedoras 

e de geração de renda para que as assistidas possam adquirir 
autonomia social e econômica;2) ofertar um cursinho popular para 
jovens/ adultos de baixa renda provenientes de instituições 

públicas. Serão oferecidas disciplinas da Base Nacional Comum, 
bem como atividades que compõem um núcleo diversificado, cujo 
objetivo é a reflexão de temáticas de urgência social. 

31/12/2018 30/06/2020 400.000,00 400.000,00 

126 Pesquisa Contrato 

Realizar prestação de serviços de Monitoramento Sismológico na 
área de influência do reservatório da UHE Luís Eduardo 
Magalhães, localizado no estado de Tocantins, no município de 

Lajeado. 

27/07/2020 27/09/2024 400.000,00 50.000,00 

127 Extensão Contrato 

Contribuir com a formação de um Engenheiro Empreendedor, por 

meio do estimulo a prototipação de produtos e negócios que 
resolvam problemas reais da sociedade. 

08/11/2018 07/09/2022 395.809,41 62.449,97 

128 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 

FUB, intitulado Especialização em Enfermagem em Estomaterapia, 
inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente 
necessária à execução desse projeto. 

04/02/2019 04/06/2020 386.000,00 338.528,86 
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129 Extensão Apoio 
Garantir maior agilidade da gestão financeira do Instituto Confúcio 
na Universidade e Brasília. 

20/09/2017 08/05/2025 385.362,90 385.362,90 

130 Desenvolvimento institucional Contrato 

Promover o desenvolvimento institucional do Instituto de Relações 
Internacionais (IREL) da Universidade de Brasília, por meio do 

fortalecimento das políticas de apoio técnico e acadêmico ao 
aprimoramento de seus cursos de graduação e pós-graduação. 

07/05/2020 07/05/2023 377.066,87 52.678,64 

131 Desenvolvimento institucional Contrato 
Apoiar a estruturação na UnB de um laboratório de ensaios de 
equipamentos eletromédicos. 

26/12/2018 26/12/2021 366.527,81 366.527,81 

132 Pesquisa Convênio 
Analisar como as políticas públicas para pessoas com deficiência 
estão sendo implantadas na América Latina e Ibero-America entre 

os anos de 2010 e 2020. 

21/12/2020 21/12/2024 360.960,00 0,00 

133 Ensino Contrato 

Capacitar servidores públicos atuantes no Ministério da Saúde para 
atuarem como agentes de melhorias na gestão logística e de 

operações pública, de modo a adquirir produtos, bens e serviços 
de maneira sustentável, alinhados com as boas práticas de 
governança corporativa da Administração Pública.   

25/12/2020 25/01/2022 355.420,80 0,00 

134 Ensino Contrato 

 Formar especialistas a partir de desafios teóricos e metodológicos 
interdisciplinares que se apresentam para diferentes campos de 
saber no contexto das Políticas Públicas, Infância, Juventude e 

Diversidade.   

12/07/2020 12/01/2022 350.000,00 350.000,00 

135 Pesquisa Termo de Cooperação 

Propor uma estratégia para elaboração de controladores com filtro 
de Kalman adaptativo para aplicação nas plantas de processo 

presentes no processamento do Petróleo. Sendo assim assegurar 
uma estimação dos parâmetros da planta ao longo de todo o 
período de funcionamento da planta. Permitindo uma maior 

estabilidade do sistema de controle assim como um uso mais 
racional dos atuadores. 

14/08/2019 12/08/2021 327.522,10 175.751,08 

136 Ensino Contrato 

Apoiar o desenvolvimento do Projeto de Ensino, de interesse da 
FUB, intitulado Especializado em Engenharia Clínica, inclusive na 
gestão administrativa e financeira estritamente necessária à 

execução desse projeto. 

06/09/2018 06/02/2020 315.000,00 173.243,34 

137 Extensão Contrato 

Capacitar em Braille: Simbologia, Leitura e Escrita o capital 
humano de educação e saúde para a inclusão sustentável no 

Distrito Federal, cidades satélites, entorno e o estado de Goiás e 
no âmbito da anatomia e fisiologia do sistema Nervoso, qualificar 
os profissionais da educação e saúde, e os das diversas áreas do 

saber das Instituições Públicas e/ou Particulares com o olhar de 
dentro para o atendimento ético, seguro, respeitoso e amoroso, 
além do compromisso responsável na perspectiva da Inclusão 

Sustentável. 

11/04/2019 11/07/2020 304.800,00 0,00 

138 Pesquisa Contrato 

Desenvolver pesquisa, tecnologia e sistema s piloto que utilize m 
os resultados da investigação na área de segurança da informação 

afetos à criação e exibição de documentos digitais assinados. O s 
tópico s sob investigação são a prestação de serviços de confiança 
em infraestruturas de chaves públicas e o de assinaturas digitais. 

21/01/2020 21/07/2021 263.468,42 285.180,47 

139 Pesquisa Contrato 
Desenvolver estudos para potencializar o debate acerca da 
problemática da violação de direitos de crianças e adolescentes 
com vistas à identificação e à superação de suas principais causas, 

12/07/2020 12/07/2021 250.000,00 250.000,00 
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pela via da pesquisa e fortalecimento de ações no legislativo, o que 

implica consolidar o papel da Universidade de Brasília como 
universidade promotora de conscientização, atuando para a 
consolidação de direitos na área de infância e juventude. 

140 Pesquisa Contrato 

Descrever as terminologias científicas e técnicas que reflitam 
conceitos dos tipos diferenciados de serviços, prestados pela 
Polícia Rodoviária Federal para atender às necessidades da 

sociedade civil. Fornecer condições de linguagem precisa para que 
os usuários dessa terminologia adquiram significado padrão dos 
termos descritos e de novos termos, a fim de que a compreensão 

do mundo complexo, em que todas as coisas são denominadas, 
ocorra de forma natural. 

12/12/2019 12/07/2021 245.865,00 170.788,16 

141 Pesquisa Cooperação Técnica 
Apoiar a execução do projeto “EAGER: USBRCCR:Collaborative: 
Securing Networks in the Programmable Data Plane Era 

02/05/2018 31/08/2020 232.697,60 200.087,07 

142 Pesquisa Convênio 

Desenvolver um produto para a CLAMPER com foco na concepção 
de um novo firmware e hardware e sua integração com a 

plataforma de software para dispositivos de proteção contra surtos 
(DPS) que incorporem sistemas de comunicação, protocolos, 
segurança cibernética, sensoriamento e monitoramento, com 

vistas a aplicação IoT (Internet-of-Things, Internet das Coisas) em 
estruturas de automação em quadros elétricos. O projeto 
supracitado será custeado pela C 

29/12/2020 29/10/2021 232.200,00 232.200,00 

143 Pesquisa Convênio 
Compreender as consequências da pandemia do Coronavírus 

entre as pessoas com deficiência e suas famílias no Brasil. 
17/08/2020 17/08/2024 231.985,00 70.823,16 

144 Pesquisa Contrato 

Dar suporte à publicação dos trabalhos em curso sobre a Bacia do 

Parnaíba (relacionados a um doutorado e um mestrado em curso 
e um doutorado e um mestrado defendidos em março/2019) e (ii) 
reunir o banco de dados gerado durante o projeto em um artigo de 

revisão que apresente as principais conclusões obtidas pelo grupo 
e discuta a possível origem para a bacia do Parnaíba em particular 
e para as bacias do tipo “sag” em geral. 

25/10/2019 25/10/2020 210.474,81 203.821,27 

145 Pesquisa Contrato 
Desenvolver novas tecnologias educacionais a partir das vivências 

de estudantes e egressos dos cursos da saúde. 
14/06/2018 14/03/2020 200.000,00 186.969,71 

146 Pesquisa Convênio Internacional 

Desenvolver um Índice Município Amigo da Primeira Infância 

(IADPI) baseado no conjunto básico de indicadores do modelo de 
Nutrição de Cuidados, baseado em evidências, que avaliará a 
oferta do ambiente oportuno para promoção do DPI a nível 

municipal monitorando e identificando oportunidades para 
ampliação de programas de desenvolvimento da primeira infância 
localmente. 

01/11/2018 30/04/2020 189.510,00 189.510,00 

147 Desenvolvimento institucional Convênio 

Executar o  projeto intitulado “Manutenção corretiva do Microscópio 
Confocal da FCE-UnB”, Ref. FINEP nº 0007/19, doravante 
denominado “Projeto”, descrito no Plano de Trabalho anexo a este 

Convênio, conforme aprovação contida na Decisão da Diretoria 
Executiva da CONCEDENTE nº 0057/19, de 05/02/2019. 

05/08/2019 05/01/2021 186.885,00 186.885,00 

148 Pesquisa Termo de Outorga 
Proporcionar formação continuada com professores e gestores da 
rede pública de ensino do DF, em especial da regional de 

19/06/2017 18/06/2020 184.675,20 184.675,20 
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Samambaia, sobre indicadores de qualidade de ensino da 

Educação Especial. 

149 Pesquisa Contrato de Doação 

Popularizar a plataforma digital de territórios tradicionais com 
informações de fontes diversificadas e qualificadas sobre povos e 

comunidades tradicionais, também, por meio do cadastro de 
territórios ainda não incorporados a plataforma. 

13/11/2020 13/02/2022 175.375,00 0,00 

150 Pesquisa Contrato 
Elaborar projeto de pesquisa para assessoramento pedagógico 
para a Escola da Magistratura da Justiça Militar. 

07/11/2018 08/10/2020 172.235,30 157.887,37 

151 Pesquisa Termo de Outorga 

Implantar o “Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas 
de Esporte e de Lazer da Rede Cedes” no Distrito Federal, 

articulando rede colaborativa dos grupos de pesquisa e Instituições 
de Ensino Superior da região, ampliando a divulgação e 
qualificando a produção de conhecimento sobre políticas públicas 

de esporte e lazer. 

19/06/2017 18/06/2020 171.857,93 171.857,93 

152 Pesquisa Convênio 

Desenvolver pesquisa para concepção de dispositivos de proteção 
contra surtos (DPS) que incorpore sistemas de comunicação e 

monitoramento, com vistas a aplicação em estruturas de 
automação em quadros elétricos. 

30/12/2019 30/05/2020 171.815,15 171.815,15 

153 Desenvolvimento institucional Convênio 

Executar o projeto “Manutenção Corretiva de Parte dos 

Equipamentos Inoperantes da FUB”, Ref. FINEP nº 0683/18, 
doravante denominado “Projeto”, descrito no Plano de Trabalho 
anexo a este Convênio, conforme aprovação contida na Decisão 

da Diretoria Executiva da CONCEDENTE nº 0028/18, de 
24/01/2018. 

06/09/2019 06/01/2021 165.182,00 165.182,00 

154 Extensão Contrato 
Apoiar a execução do Projeto “Renovação do Projeto Memória do 
CEAM: trajetória histórica e perspectivas futuras”. 

23/11/2020 23/05/2022 140.000,00 140.000,00 

155 Pesquisa Termo de Outorga 
Compreender a organização da educação especial no sistema de 
ensino do Distrito Federal e o processo de inclusão escolar de 

estudantes com deficiência visual no ensino médio. 

19/06/2017 20/08/2020 131.857,50 131.857,50 

156 Pesquisa Termo de Outorga 

Analisar as repercussões do macrocontexto, enquanto barreiras 
atitudinais e desenvolvimento tecnológico, no processo de ensino-

aprendizagem de estudantes com deficiência em escolas públicas 
do DF. 

19/06/2017 18/06/2020 123.637,50 123.637,50 

157 Pesquisa Termo de Outorga 
Desenvolver e validar um software lúdico educativo para educação 
matemática, em uma perspectiva de educação inclusiva. 

19/06/2017 20/10/2020 110.755,00 110.755,00 

158 Pesquisa Convênio 
Desenvolver o projeto da EBF Indústria: "Análise e Projeto de 
Sistema de Corte para Manutenção de Jardins." 

01/11/2018 30/10/2020 103.109,00 103.109,00 

159 Pesquisa Contrato 
Desenvolver competências na pesquisa e implementação no Brasil 
de tecnologia de transmissão digital em HF (High Frequency) que 
utiliza o padrão internacional DRM (Digital Radio Mondiale). 

07/11/2018 07/04/2021 99.608,02 99.608,02 

160 Pesquisa Contrato de Doação 
Desenvolver competências na pesquisa e implementação no Brasil 
de tecnologia de transmissão digital em HF (High Frequency) que 
utiliza o padrão internacional DRM (Digital Radio Mondiale). 

02/04/2018 30/06/2020 95.920,00 67.144,00 

161 Extensão Contrato 

Transferir recursos orçamentários e  financeiros do Ministério da 
Defesa visando à realização de serviços técnicos especializados 

de elaboração e desenvolvimento de cursos do idioma Inglês, em 
diversos módulos/níveis, compreendendo a realização 12 (doze) 

15/03/2019 14/03/2020 87.937,92 87.937,93 
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turmas regulares, com 54 horas-aula cada, na modalidade 

presencial para capacitação sob medida de servidores e militares 
da administração central do MD voltada ao desenvolvimento de 
habilidades de trabalho com maior fluência verbal e capacidade 

analítica, em contexto técnico. 

162 Pesquisa Contrato 
Produção de álcool-gel na UnB emprega no nova formulação e 
processo simplificado 

09/11/2020 09/03/2021 63.971,00 0,00 

163 Extensão Apoio 

Melhorar a qualidade de ensino superior e secundário, nas áreas 
de matemática e ciências, através da implantação de uma rede 
global de experiência remota ao criar uma rede global de 

experimentos distribuídos do Pendulum em todo o mundo e 
acessados on-line em um único portal da web. Esta rede permitirá 
que os estudantes ou o público em geral coletem dados 

diretamente e estudem as características físicas de nosso planeta. 
Por meio de suas características, a rede possibilita diferentes 
abordagens pedagógicas, uma vez que o experimento do pêndulo 

sempre foi utilizado transversalmente em diferentes níveis e 
contextos escolares.  

31/05/2019 31/10/2021 62.052,00 122.522,29 

164 Pesquisa Contrato 

Construir dispositivos de irradiação de energia luminosa ultravioleta 

e o estabelecimento de Procedimentos Operacionais para a 
descontaminação biológica e reutilização de Equipamentos de 
Proteção Individual.                      Construir de dispositivos de 

irradiação germicida ultravioleta e o estabelecimento de 
Procedimento Operacional Padrão para a descontaminação e 
reutilização de Equipamentos de Proteção Individual. 

24/09/2020 24/04/2021 50.000,00 50.000,00 

165 Extensão Contrato 

Comemorar os 10 anos de existência com a realização de uma 
reunião técnico científica que reunirá em Brasília-DF as principais 
lideranças nacionais e regionais compostos por pesquisadores 

afiliados à Rede Brasileira do Bambu (RBB), colaboradores do 
Centro e integrantes do grupo de pesquisa CABCPAB/ UnB, além 
da comunidade acadêmica da UnB. 

12/11/2019 11/04/2021 47.657,87 55.657,47 

166 Desenvolvimento institucional Convênio 

 Executar o Projeto intitulado “Manutenção corretiva do 
Microscópio Confocal da FCE-UnB”, Ref. FINEP nº 0007/19, 

doravante denominado “Projeto”, descrito no Plano de Trabalho 
anexo a este Convênio, conforme aprovação contida na Decisão 
da Diretoria Executiva da CONCEDENTE nº 0057/19, de 

05/02/2019. 

21/08/2019 21/01/2021 42.200,00 42.200,00 

167 Extensão Termo de Cooperação 

Implantar o “Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas 
de Esporte e de Lazer da Rede Cedes” no Distrito Federal, 

articulando rede colaborativa dos grupos de pesquisa e Instituições 
de Ensino Superior da região, ampliando a divulgação e 
qualificando a produção de conhecimento sobre políticas públicas 

de esporte e lazer. 

20/11/2019 27/07/2020 23.533,27 22.356,61 

168 Pesquisa Contrato 

Desenvolver e elaborar produtos para higiene e limpeza, pessoal e 
domissanitária, para a população carente do DF e profissionais de 

saúde do HUB/UnB, como ferramenta de combate ao novo 
coronavírus. 

14/09/2020 14/03/2021 21.052,63 21.052,63 
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169 Pesquisa Contrato 

Propor um conjunto de ações voltadas para a educação em saúde 

e orientação de exercícios domiciliares para populações 
específicas, com objetivo de manter sua condição funcional e 
melhorar a resposta do sistema imune, durante o período de 

isolamento social e enfrentamento ao COVID-19. 

05/10/2020 05/07/2021 21.052,63 21.052,63 

170 Pesquisa Parceria 
Desenvolver tecnologia para a produção de quimosina 
recombinante a partir de bactérias. 

23/08/2019 23/08/2023 20.945,00 10.800,00 

171 Extensão Contrato 

Analisar, caracterizar e selecionar o perfil socioeconômico, 
profissional e acadêmico dos candidatos ao ingresso Curso 
Especialização em Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino 

Fundamental “Ciência é 10!”, possibilitando, ao longo das  

19/12/2019 19/12/2020 17.550,00 0,00 

172 Pesquisa Contrato 
Identificar o impacto psicossocial na comunidade acadêmica 
(estudantes, servidores técnicos e docentes) da UnB em período 

de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. 

16/09/2020 16/09/2021 15.789,47 15.789,47 

173 Pesquisa Contrato 

Proporcionar estratégias de promoção e prevenção a saúde para 

lidar com os problemas decorrentes da epidemia do COVID-19 
durante e a pós pandemia. 

01/10/2020 01/04/2021 15.789,47 15.789,47 

174 Pesquisa Contrato 

A Genesys propõe a produzir álcool gel para suprir parte da 

carência da população do DF e reconhece importância da 
higienização e conscientização da população, devido a 
propagação desenfreada do COVID-19. A meta seria produzir 500 

litros de álcool gel, dividindo-os em 1000 frascos de 500 mililitros, 
contribuindo para a sua distribuição e a disseminação do 
conhecimento durante a “quarentena”. 

15/07/2020 31/12/2022 13.924,97 0,00 

175 Pesquisa Contrato 
Verificar a possibilidade de se preparar dois novos artefatos de 
proteção individual, uma máscara e um par de luvas para uso 
umedecido em líquido que destrói o vírus. 

15/07/2020 31/12/2022 12.747,20 0,00 

176 Pesquisa Apoio 

Estabelecer o apoio da FINATEC ao Pesquisador com vistas ao 
desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Projeto e 
construção de um sistema Óptico para medição da concentração 

de partículas contaminantes na camada troposférica" 

24/04/2020 23/02/2021 7.859,98 7.859,98 

177 Pesquisa Contrato 

Elaborar e divulgar informação sobre medicamentos e terapêutica 
e cuidados em saúde destinada orientar a população em geral, com 

foco principal às questões para o autocuidado relacionadas à 
infecção pelo coronavírus. 

28/09/2020 28/09/2021 7.368,42 7.368,42 

178 Pesquisa Contrato 

Avaliar níveis de ansiedade, depressão e estresse mediante 
utilização de instrumento DASS-21, aplicado antes e após a 
intervenção das atividades com a gincana  Promover atividades 

lúdicas e jogos competitivos entre alunos de todos os semestres do 
curso de fonoaudiologia durante o período de isolamento social  
Combater a ociosidade e a propensão à depressão, por meio de 

rotina e provas com temas fonoaudiológicos e de saúde em relação 
ao COVID-19 dia vezes por semana  Minimizar os efeitos de 
letargia e desânimo causados pelo isolamento social, contribuindo 
para a saúde mental e melhor retorno às atividades após esse 

período 

25/08/2020 25/04/2021 2.021,05 2.021,05 
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179 Pesquisa Parceria 

Criar e viabilizar a estruturação e funcionamento do Fundo Covid-

19 UnB em Ação: Ações emergenciais para combate à Covid-19 e 
mitigação das consequências da pandemia. 

16/06/2020 16/06/2023  51.460,00 

TOTAL       483.565.526,87 288.603.796,61 

Fonte: FINATEC, 2021. 
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                           Quadro 2.  Recursos da UnB envolvidos nos projetos da FINATEC 

Nº Tipo 
Financeiros Humanos 

Valor (em R$ 1,00) Quantidade Valor (em R$ 1,00) 

2 Pesquisa 0,00    11 176.000,00  

3 Extensão 0,00    72  232.200,00  

9 Pesquisa 0,00    93  1.660.300,00  

10 Pesquisa 0,00    1  2.000,00  

12 Pesquisa 0,00    5  28.500,00  

13 Pesquisa 0,00    9 177.200,00  

17 Pesquisa 0,00    12  481.268,24  

18 Pesquisa 0,00    11  489.680,00  

20 Extensão 0,00    5  36.500,00  

24 Pesquisa 0,00    8  237.728,00  

27 Pesquisa 0,00    20  556.000,00  

28 Pesquisa 0,00    24  552.700,00  

30 Pesquisa 0,00    3 34.400,00  

31 Pesquisa 0,00    2 57.400,00  

33 Pesquisa 0,00    1  22.500,00  

34 Pesquisa 0,00    13  184.500,00  

35 Pesquisa 0,00    2 45.000,00  

36 Pesquisa 0,00    34  834.650,00  

38 Pesquisa 0,00    15  413.000,00  

39 Pesquisa 0,00    7  176.980,00  

40 Pesquisa 0,00    12  215.500,00  

41 Pesquisa 0,00    20  263.733,32  

42 Pesquisa 0,00    68  1.627.000,00  

44 Pesquisa 0,00    16  383.400,00  

46 Pesquisa 0,00    2 12.500,00  

49 Pesquisa 0,00    168  523.000,00  

50 Pesquisa 0,00    10 57.400,00  

52 Pesquisa 0,00    17 484.500,00  

55 Extensão 0,00    12  251.200,00  

56 Extensão 0,00    17  63.800,00  

57 Pesquisa 0,00    14  344.100,00  

59 Pesquisa 0,00    31 400.700,00  

62 Pesquisa 0,00    6 31.200,00  

64 Pesquisa 0,00    10  337.244,98  

68 Pesquisa 0,00    27  432.457,38  

69 Pesquisa 0,00    4  159.900,00  

70 Pesquisa 0,00    10  47.002,00  

71 Pesquisa 0,00    3 28.000,00  

73 Pesquisa 0,00    13  349.281,38  

74 Ensino 0,00    1  10.333,34  

75 Pesquisa 0,00    6  297.850,16  

76 Pesquisa 0,00    15 443.300,00  

77 Pesquisa 0,00    49 205.000,00  

81 Pesquisa 0,00    8 287.817,00  

82 Extensão 0,00    1 17.535,20  

83 Pesquisa 0,00    10 12.000,00  

85 Pesquisa 0,00    3  2.800,00  

94 Pesquisa 0,00    2 2.000,00  

96 Pesquisa 0,00    3 69.800,00  
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98 Pesquisa 0,00    18 215.900,00  

102 Pesquisa 0,00    13 214.900,00  

103 Extensão 0,00    1 5.400,00  

107 Pesquisa 0,00    18 352.000,00  

111 Pesquisa 0,00    5  12.050,00  

120 Pesquisa 0,00    3 3.600,00  

121 Extensão 0,00    3  8.400,00  

135 Pesquisa 0,00    5 109.762,92  

138 Pesquisa 0,00    6  185.000,00  

139 Pesquisa 0,00    9 40.500,00  

140 Pesquisa 0,00    9  137.700,00  

141 Pesquisa 0,00    3  27.000,00  

143 Pesquisa 0,00    9 31.400,00  

144 Pesquisa 0,00    3  87.500,00  

145 Pesquisa 0,00    2  12.000,00  

146 Pesquisa 0,00    4  48.200,00  

148 Pesquisa 0,00    3 21.000,00  

149 Pesquisa 0,00    6  6.000,00  

150 Pesquisa 0,00    3 58.400,00  

151 Pesquisa 0,00    2  800,00  

152 Pesquisa 0,00    13  128.852,66  

155 Pesquisa 0,00    5  18.600,00  

156 Pesquisa 0,00    1 6.000,00  

157 Pesquisa 0,00    1  1.500,00  

158 Pesquisa 0,00    2  25.100,00  

160 Pesquisa 0,00    1  4.360,00  

163 Extensão 0,00    5  16.745,56  

168 Pesquisa 1.052,63 0 0,00    

169 Pesquisa 21.052,63 0 0,00    

172 Pesquisa 15.789,47 4 3.200,00  

173 Pesquisa 15.789,47 4 1.600,00  

175 Pesquisa 0,00    4  6.000,00  

177 Pesquisa 7.368,42 0 0,00    

178 Pesquisa 2.021,05 2 800,00  

TOTAL 63.073,67 1073 15.549.132,14 

                                Fonte: FINATEC, 2021. 

 

O Quadro 3 detalha os 24 instrumentos celebrados, em 2020, por meio da Fundação de Apoio à 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – FUNAPE/GO. O Quadro 4 demonstra o quantitativo de 

recursos humanos vinculados à UnB e que atuam na execução de cada projeto, sendo o pagamento realizado 

por meio de bolsas de pesquisa, ensino ou extensão.  Em 2020, a FUNAPE não apoiou a execução de 

projetos cujos recursos financeiros e materiais fossem provenientes da UnB. 
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Quadro 3. Relação de projetos desenvolvidos pela FUNAPE/GO. 
Nome: Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 

CNPJ: 00.799.205/0001-89 

Página na Internet: https://funape.org.br/novo/ 

Sequencial Finalidade N° Tipo Objeto 
Vigência Valor (em R$ 1,00) 

Início Término Valor Total Repassado 

1 Pesquisa 53.071.011 Contrato 

Executar o projeto de ensino, pesquisa e 

extensão intitulado “Avaliação e monitoramento 
de políticas públicas integradas no semiárido 
brasileiro monitora – UnB/Sead”. 

18/12/2017 31/12/2021  28.585.942,60   19.975.045,61  

2 Extensão 53.071.012 Contrato 

A execução do objeto previsto neste contrato 
dar-se-á, exclusivamente, na forma do projeto 

básico e no plano de trabalho, elaborado pela 
contratante, que é parte integrante deste 
instrumento 

30/11/2018 31/12/2021 21.643.155,07   671.400,00  

3 Extensão 53.071.014 Carta Acordo 

Desenvolver, transferir e disseminar 
capacidades técnicas, conceituais e operativas, 

por meio da gestão e compartilhamento de 
redes junto aos estados e municípios brasileiros, 
para qualificar os processos de implantação e 

implementação dos sistemas de informação 
para infância e adolescência e projetar sua 
incidência na gestão política de direitos da 

criança e do adolescente. 

28/12/2018 28/12/2023 2.582.460,00   818.688,00  

4 Ensino 53.071.015 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
projeto de “Pós-graduação em educação - 
modalidade profissional da faculdade de 

educação da Universidade de Brasília – 
PPGEMP/UnB 

22/01/2019 23/06/2023  412.500,00   312.500,00  

5 Pesquisa 53.071.016 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa e estimulo à inovação 
“Pesquisa e inovação acadêmica sobre 
regulação apoiada em incentivos na fiscalização 

regulatória de telecomunicações” 

15/01/2019 15/09/2021 3.371.323,00   3.371.323,00  

https://funape.org.br/novo/
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6 Pesquisa 53.071.017 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Pesquisa “Pesquisa aplicada com 

fundamento no estudo de necessidades, análise 
informacional, concepção, prototipação e 
experimentação com vistas à inovação 

tecnológica e de processos no domínio da 
Defesa Econômica para o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica -CADE.”, 

oriundo do Termo de Execução Descentralizada 
0686373 Processo SEI: 08700.000047/2019-14, 
firmado entre Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE e a Universidade de 
Brasília, em 18 de dezembro de 2019. 

20/01/2020 19/01/2022  3.653.386,75  2.009.736,85  

7 Extensão 53.071.018 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Extensão intilulado: “Formação 
Continuada para educadores das áreas de 

Reforma Agrária – Educação do Campo, 
Agroecologia e Projeto Pedagógico das escolas 
do campo”, oriundo do Termo de Execução 

Descentralizada 11/2017, firmado entre Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA e a Universidade de Brasília, em 07 de 

dezembro de 2017 

08/05/2019 08/02/2020  1.000.000,00   750.000,00  

8 Pesquisa 53.071.019 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
projeto de pesquisa “Pesquisa e 
desenvolvimento de modelos, métodos e 

tecnologias de gestão organizacional e de 
pessoas para o tribunal superior eleitoral” 

17/07/2019 24/10/2020  2.583.387,91  2.583.387,91  

9 Pesquisa 53.071.020 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa “Desenvolvimento de 
modelo matemático de dimensionamento da 
força de trabalho para o Supremo Tribunal 

Federal” 

02/09/2019 02/11/2020  2.176.630,43   2.008.223,31  

10 Ensino 53.071.021 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
projeto curso de pós-graduação lato sensu do 

tipo “MBA em gestão de pessoas no setor 
público” 

17/10/2019 14/10/2021 252.000,00   237.000,00  
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11 Pesquisa 53.071.022 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Pesquisa “Inteligência Artificial para 
diversas áreas do Departamento de Proteção e 

Defesa do Consumidor (DPDC), Prototipação de 
Secretaria Acadêmica da Escola Nacional de 
Defesa do Consumidor (ENDC) e de Sistema 

para Processos Sancionatórios, otimização de 
Sistema de recall e desenvolvimento de novos 
processos formativos de capacitação 

continuada da ENDC”, oriundo do Termo de 
Execução Descentralizada nº 01/2019, firmado 
entre Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e a Universidade de Brasília, 
em 25 de novembro de 2019 

12/12/2019 12/12/2023 3.634.180,00   1.946.608,00  

12 Pesquisa 53.071.023 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
projeto de pesquisa “Pesquisa aplicada e 
inovação em processos e tecnologias do 

tratamento da documentação, informação, 
inteligência e conhecimento nos domínios da 
atividade da advocacia geral da união – AGU” 

17/12/2019 17/12/2022  8.135.556,00   3.580.202,00  

13 Pesquisa 53.071.024 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Pesquisa intilulado: “Pesquisa 

aplicada à Integração de Inovações 
Tecnológicas à Arquitetura de sistemas de 
Informação da Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS) do Ministério da 
Cidadania - MC”, oriundo do Termo de 
Execução Descentralizada 01/2019, firmado 

entre Secretaria Nacional de Assistência Social 
- SNAS/SEDS-MC e a Universidade de Brasília, 
em 18 de dezembro de 2019. 

10/01/2020 31/07/2021 1.463.616,00              914.760,00  

14 Extensão 53.071.026 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Extensão intilulado: “Atualização e 

Implementação dos Instrumentos e Gestão de 
Documentos do Ministério da Saúde”, oriundo 
do Termo de Execução Descentralizada 

151/2019, firmado entre Ministério da Saúde e a 
Universidade de Brasília, em 16 de dezembro de 
2019. 

27/12/2019 09/03/2022 1.374.340,00  1.374.340,00  
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15 Pesquisa 53.071.028 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Extensão intilulado: “Ampliação, 
Modernização e Manutenção do Centro de 

Excelência em Saltos Ornamentais da UNB”, 
oriundo do Termo de Execução Descentralizada 
01/2019, firmado entre Ministério da Cidadania 

e a Universidade de Brasília, em 20 de 
dezembro de 2019. 

07/01/2020 07/01/2022 1.634.181,12  1.634.181,12  

16 Ensino 53.071.029 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do  
“Curso de Especialização em Migrações e 
Refúgio: Direito, Trabalho e Cidadania em 

Perspectiva Comparada”, oriundo do Termo de 
Execução Descentralizada 06/2019, firmado 
entre Ministério da Justiça e Segurança Pública 

e a Universidade de Brasília, em 27 de 
dezembro de 2019. 

09/03/2020 09/09/2021  399.700,60   288.197,20  

17 Extensão 53.071.030 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de extensão, intitulado: “Formação 
Continuada para educadores das áreas de 

Reforma Agrária – Educação do Campo, 
Agroecologia e Projeto Pedagógico das escolas 
do campo”, oriundo do Termo de Execução 

Descentralizada nº 11/2017, firmado entre 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA e a Fundação Universidade de 

Brasília, em 07 de dezembro de 2017. 

09/10/2020 09/01/2021 1.000.000,00   1.000.000,00  

18 Ensino 53.071.032 Contrato 
Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Ensino - Curso de Pós Graduação 

Lato Sensu - “Especialização em Indústria 4.0”. 

16/06/2020 16/12/2021  540.000,00  0,00  

19 Pesquisa 53.071.033 Contrato 

Desenvolver atividades acadêmicas para 
elaboração de 3 (três) Papers, cuja temática 
está relacionada à área de Economia Bancária 

e, se mediante confirmação da 
contratante, a realização de 2 Workshops, 
sendo um interno e um público, em datas a 

serem previamente acordadas entre as partes. 

04/11/2020 04/11/2021  225.000,00  150.015,99  
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20 Pesquisa 53.071.034 Contrato 
Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
projeto de pesquisa e extensão “Apoio a gestão 

do hospital veterinário UnB”. 

17/07/2020 17/07/2022 2.444.164,96  0,00 

21 P&d e inovação 53.071.035 Contrato 

Realizar pesquisas na área de geração de 
energia elétrica, visando à execução do projeto 

nº PD-06631-0010/2020, intitulado 
“Espectrorradiometria para monitoramento de 
sedimentos em 

reservatórios – SPECTROSED”, conforme 
anexo I (doravante denominado 
“objeto”). 

13/10/2020 13/10/2022  2.083.589,20  244.532,01  

22 Extensão 53.071.036 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 
Projeto de Extensão intilulado: “2ª Edição do 
Curso de Aperfeiçoamento para professores da 

Educação Básica das Escolas do Campo do 
Distrito Federal”, oriundo do Termo de Execução 
Descentralizada 9740/2020, firmado entre 

Ministério da Educação e a Universidade de 
Brasília, em 16 de setembro de 2020. 

13/11/2020 13/01/2022  98.600,00  0,00   

23 Pesquisa 53.071.037 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 

Projeto de Pesquisa “Organização e Gestão da 
Documentação Museológica do Museu Histórico 
do Exército e Forte de Copacabana”, oriundo do 

Termo de Execução Descentralizada nº 
5767722 , firmado entre Exército Brasileiro, por 
intermédio da diretoria de patrimônio histórico e 

cultural do exército (DPHCEx) e a UnB, em 19 
de outubro de 2020 

08/12/2020 07/12/2021 273.900,00  0,00   
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24 Pesquisa 53.071.040 Contrato 

Apoiar a execução e o desenvolvimento do 

Projeto de Pesquisa “Pesquisa e Inovação 
Acadêmica sobre Regulação Responsiva no 
Setor Aéreo Brasileiro.”, oriundo do Termo de 

Execução Descentralizada sem número de 2020 
(processo Nº  3106.045725/2020-04, doc. 
5674746), firmado entre Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) e a UnB em 27 de outubro 
de 2020. 

29/12/2020 29/03/2022 448.140,00  0,00 

TOTAL 90.015.753,64  43.870.141,00  

Fonte: FUNAPE/GO, 2021. 
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Quadro 4. Recursos humanos da UnB envolvidos nos projetos da FUNAPE/GO 

Nº Tipo 
Humanos 

Quantidade Valor (em R$ 1,00) 

53.071.011 Contrato 24 208.900,00 

53.071.012 Contrato 1 6.200,00 

53.071.014 Carta Acordo 8 85.014,00 

53.071.016 Contrato 30 769.779,48 

53.071.017 Contrato 24 337.180,00 

53.071.019 Contrato 47 849.800,00 

53.071.020 Contrato 45 828.750,00 

53.071.021 Contrato 4 51.400,00 

53.071.022 Contrato 27 413.407,25 

53.071.023 Contrato 47 894.580,00 

53.071.024 Contrato 13 184.420,00 

53.071.026 Contrato 26 322.000,00 

53.071.029 Contrato 5 12.497,00 

TOTAL 301 4.963.927,73 

                      Fonte: FUNAPE/GO, 2021. 

 

O Quadro 5 demonstra os instrumentos celebrados em 2020 por meio da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília - FAHUB. Conforme 

detalhado na descrição de cada objeto, o valor repassado ocorre quando o exame é realizado ou a visita 

concluída, o que justifica a existência de repasse financeiro apenas no contrato com a Fundação Butantan.  

O contrato DEN-03-IB, que em 2019 tinha vigência até 2022, foi alterado para 11/2020, devido à exclusão 

da FAHUB do acordo de cooperação. 

O Quadro 6 apresenta a quantitativo de recursos humanos vinculados à UnB que atuam na execução 

de cada projeto; os bolsistas são pagos diretamente pelos patrocinadores.  Segundo a FAHUB, não foram 

utilizados recursos materiais e financeiros da Universidade. 
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Quadro 5. Relação de projetos desenvolvidos pela FAHUB. 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da UnB - FAHUB 

CNPJ:04.557.109/0001-85 

Página na Internet: www.fahub.org.br 

Sequencial Finalidade Nº Tipo Objeto 

Vigência  Valor (em R$ 1,00)  

Início Fim Valor Total  
 Repassado no 

exercício 

1 
Pesquisa e 
Extensão 

DEN-03-IB Contrato 

Ensaio Clínico Fase 3, duplo-cego, randomizado, controlado com 
placebo para a avaliação da eficácia e segurança da vacina Dengue 

1,2,3,4 (atenuada) do Instituto Butantan. Patrocinador: Fundação 
Butantan (São Paulo - SP); Local de Execução: Núcleo de Medicina 
Tropical da Faculdade de Medicina; Valor Bruto: a Fundação 

administra apenas os recursos para despesas de custeio através de 
um fundo fixo, cuja reposição é feita mediante a respectiva prestação 
de contas. As demais despesas, são executadas diretamente pela 

Fundação Butantan. (Acordo de Cooperação Técnico-Científica). 

15/08/20 11/12/20 0,00 26.030,53 

2 
Pesquisa e 
Extensão 

K-877-302 Acordo 

Pemafibrato para diminuir resultados cardiovasculares por meio da 
redução de triglicerídeos em participantes com diabetes. 
Patrocinador: Kowa Research Institute Inc; Gestão: Quintiles, Inc; 

Local de Execução: Hospital Universitário de Brasília; Fim: 
Permanecerá vigente até que seja concluído; Valor Bruto: 
Pagamento mensal com base nas visitas concluídas para cada 

participante, de acordo com o orçamento anexado ao Instrumento 
celebrado entre as partes (Contrato de Estudo Clínico). 

07/08/17 03/08/22 0,00 0,00 

3 
Pesquisa e 
Extensão 

GSK200808 Contrato 

Um estudo Fase 3, randomizado, aberto (cego para o Patrocinador), 
controlado por ativo, de grupos paralelos, multicêntrico, direcionado 
por evento em pacientes com anemia associada à doença renal 

crônica que não estão em diálise para avaliar a segurança e eficácia 
do daprodustate comparado à alfadarbepoetina. Patrocinador:  
GlaxoSmithKline Research; Gestão: PPD do Brasil Suporte a 

Pesquisa Clínica Ltda (São Paulo-SP); Local de Execução: Hospital 
Universitário de Brasília; Fim: continuará em vigor até que o objetivo 
do estudo seja cumprido. Valor Bruto: pagamentos feitos de forma 

trimestral, baseados nas visitas concluídas verificadas nas fichas 
clínicas eletrônicas do participante (Contrato de Estudo Clínico). 

28/09/16 13/02/20 0,00 0,00 
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4 
Pesquisa e 
Extensão 

CHAGASICS Contrato 

Estudo de Prevenção Primária de Morte Súbita Cardíaca na 

Cardiopatia Chagásica Crônica: Uso de Amiodarona Versus 
Cardiodesfibrilador Implantável - CHAGASICS. Interveniente 
Pagadora: ST. Jude Medical Brasil Ltda; Local de Execução: 

Hospital Universitário de Brasília; Valor Bruto: Pagamento de exames 
clínicos, por paciente (Contrato para Participação de Estudo 
Clínico Multicêntrico). 

12/05/17 07/11/22 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 26.030,53 

Fonte: FAHUB, 2021.  

 

 

                                                                   Quadro 6. Recursos humanos da UnB envolvidos nos projetos da FAHUB/DF 

Nº do Projeto Tipo Quantidade de pessoas 

DEN-03-IB Contrato 3 

K-877-302 Acordo 3 

TOTAL 6 

                           Nota: Os valores pagos aos bolsistas foram realizados pelos patrocinadores dos projetos. 

                           Fonte: FAHUB, 2021. 

 

 


