
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA, 1 

INOVAÇÃO E EXTENSÃO DE COMBATE À COVID-19 DA UNIVERSIDADE DE 2 

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia trinta de junho de dois mil e vinte, às 3 

dez horas e cinco minutos, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves 4 

David Amorim (Presidente); Carla Aguiar Rocha (FGA); Davi Alexsandro Cardoso 5 

Ferreira (IQ); Fabiano Hartmann (FD); Francisco Assis de Oliveira Nascimento (FT); 6 

Germana Menezes da Nóbrega (IE); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Juliana Cabral 7 

Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); Marcelo de Macedo Brígido (IB); Marileusa Dosolina 8 

Chiarello (DPI/CDT; FS); Michele Teresa Marques (PCTec; FT); Patrícia Cristina da 9 

Silva Pinheiro (IH); Pedro Mandagará Ribeiro (IL);  Rafael Timóteo de Sousa Júnior (FT); 10 

Ricardo Titze de Almeida (FAV) e Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE). Convidada: 11 

Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências justificadas: Alice Cidade da 12 

Silva Ferraz (DPI, CAPRO); Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM); Iracilda 13 

Pimentel Carvalho (DEX; FE); Joanlise Marco de Leon Andrade (IE); Marcelo Ladeira 14 

(IE); Natan Monsores de Sá (FS); Renata Aquino da Silva (PCTec; FUP); Sergio 15 

Ronaldo Granneman (DPG; FT) e Wildo Navegantes de Araújo (COES; FCE).  Dando 16 

início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente 17 

informou que ela e o Prof. Rafael Timóteo participaram, na semana passada, de uma 18 

reunião com servidores do Ministério da Saúde. Eles demonstraram interesse em 19 

projetos relacionados à Telessaúde, por esse motivo estão examinando um dos projetos 20 

do portfólio para possível financiamento. A Presidente acrescentou que recebeu um 21 

pedido de reunião da Secretaria de Desenvolvimento Social do GDF e que já enviou o 22 

portfólio para eles. 1.2) A Presidente informou que o Ministro de Ciência e Tecnologia, 23 

Sr. Marcos Pontes, visitou o laboratório do Instituto de Física onde está sendo 24 

desenvolvido o projeto de desinfecção de máscaras N-95. Apesar de o Ministério ter 25 

contribuído com pouco recurso para o projeto, ela ressaltou que o ministro quis marcar 26 

presença na UnB e falou positivamente sobre as Universidades. 1.3) Ainda sobre a 27 

reunião com os representantes do Ministério da Saúde, o Prof. Rafael Timóteo disse 28 

que eles foram bem recebidos e que um dos servidores é ex-aluno da UnB. Esse ex-29 

aluno adiantou que o Ministério da Saúde tem interesse em algum tipo de plataforma 30 

que permita acompanhamento epidemiológico, não somente da Covid-19. Ele se 31 

interessou à princípio pelo projeto sobre Telessaúde, mas há possibilidade de integrar 32 

outras iniciativas dentro desse projeto. 1.4) O Prof. Rafael falou também sobre o Edital 33 

004/2020 da FAP-DF para apoiar um Centro de Rastreamento e Monitoração de 34 

Epidemias. As faculdades de Medicina (FM) e Veterinária (FAV), e possivelmente o 35 

Hospital de Base, estão preparando uma proposta para submeter ao edital, que está 36 

aberto até o dia 08 de julho.  1.5) No último informe do dia, a Presidente disse que o BB 37 



Seguridade, holding do Banco do Brasil, a procurou a respeito de parcerias em três 38 

temas: smart cities, smart homes e longevidade e economia prateada. Ela falou que a 39 

UnB tem um grande grupo que estuda o envelhecimento e a denominada economia 40 

prateada. A Presidente disse que vai tentar contato com esse grupo. 2) Aprovação da 41 

ata da décima segunda reunião do COPEI, realizada dia 23/06/2020. Deliberação: 42 

Ata aprovada por unanimidade. 3) Disciplina de Pesquisa. A Presidente mencionou 43 

que, nesse primeiro momento, é preciso ter a ementa da disciplina para preencher o 44 

formulário e dar andamento às questões práticas. Ela lembrou que haverá reunião do 45 

CEPE e que será discutida uma proposta de retomada do calendário acadêmico, por 46 

isso é importante oficializar a disciplina o mais rápido possível. Para maior agilidade 47 

também, ela resolveu focar só na graduação. Profa. Patrícia falou em nome do grupo 48 

de trabalho. Ela conseguiu um print dos formulários de criação de disciplina e o grupo 49 

trabalhou em cima desse material. A Presidente adiantou que o Sr. Júlio Garay, da 50 

Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), está responsável por todas as questões 51 

formais, tanto de criação quanto de implementação da disciplina. Profa. Patrícia 52 

apresentou o formulário com a proposta da ementa. O GT sugeriu uma disciplina com 4 53 

créditos, sem pré-requisitos, co-requisitos e equivalência, de modo que ela possa ser 54 

aproveitada pela maioria dos estudantes da Universidade. O GT sugeriu também 55 

permitir criar turmas com flexibilidade de horário, compartilhamento da disciplina entre 56 

docentes, sem necessidade de orientador, com matrículas on-line e a permissão de 57 

múltiplas aprovações – no sentido de o estudante poder cursar a disciplina várias vezes 58 

com pesquisas diferentes, ou possibilitar que o discente se matricule por dois semestres, 59 

caso a pesquisa não seja concluída em um semestre. Em seguida, Profa. Patrícia leu a 60 

ementa da disciplina, cujo nome sugerido foi Prática em Pesquisa Científica. O texto 61 

apresentado foi: “Formação em pesquisa, por meio da participação do(a) aluno(a) em 62 

pesquisa, sob a supervisão do(a) professor(a) responsável, ou membro da equipe, 63 

privilegiando a aprendizagem a partir da solução de problemas, envolvendo o(a) 64 

aluno(a) na formação científica e conhecimento dos métodos de pesquisa, valorizando 65 

a análise crítica e observância dos aspectos éticos”. O Prof. Marcelo Brígido 66 

acrescentou que o grupo resolveu deixar a ementa curta, mas inclusiva e de ampla 67 

utilização, a fim de que essa disciplina fique como um legado das atividades do COPEI. 68 

Prof. Ricardo Titze elogiou a ementa e falou que se pode ter várias disciplinas com 69 

temas ligeiramente diferentes. Ele perguntou, então, em que momento vai se 70 

individualizar a temática que será apresentada para a disciplina de acordo com cada 71 

professor. A Profa. Patrícia explicou com base em sua experiência na disciplina Prática 72 

de Pesquisa Social do departamento de Serviço Social. Segundo ela, como trata-se de 73 

uma disciplina genérica, o departamento faz uma ampla divulgação no site e nos murais 74 



informando as turmas, os responsáveis por cada turma e o tema que será abordado, 75 

pois dentro do formulário não há como prever. A Presidente concordou que essa 76 

disciplina pode ficar como um legado dos trabalhos do COPEI e lembrou que, neste 77 

momento, o tema é a Covid-19, mas no futuro pode ser outra temática. Disse que o DPI 78 

tem trabalhado com temas que agregam várias áreas de conhecimento e parcerias, por 79 

isso sugeriu nominar a disciplina como Prática em Pesquisa Científica em Grandes 80 

Temas: acrescentando-se o tema do semestre após os dois pontos. A Profa. Patrícia 81 

alertou que, cada vez que mudar o tema do semestre, será necessário refazer todo o 82 

protocolo. Assim, ela sugeriu deixar apenas Prática em Pesquisa Científica em Grandes 83 

Temas. O Prof. Sérgio Mateus sugeriu criar a disciplina como I e II, sem pré-requisitos, 84 

com créditos diferentes - por exemplo, 4 e 6 créditos - pois, dependendo da situação, 85 

pode ser necessário mais ou menos créditos. A Presidente concordou com a sugestão 86 

e disse que vai consultar o DEG e começar os trâmites. Ela lembrou que está seguindo 87 

a Resolução 15/2020 do CEPE e que o caminho da proposta será: aprovação no COPEI 88 

e encaminhamento ao COES e ao DEG. O título da disciplina será Prática em Pesquisa 89 

Científica em Grandes Temas. Deliberação: Pauta aprovada por unanimidade. 4) 90 

Estratégia de Divulgação dos Projetos. O Subcomitê de Parcerias Institucionais 91 

reuniu-se com os técnicos da produção de conteúdo e das relações institucionais da 92 

Secretaria de Comunicação (SECOM) para pensarem numa estratégia mais 93 

institucionalizada para melhor divulgação do fundo de doações. O Prof. Rafael disse 94 

que, num primeiro momento, a estratégia foi colocar os projetos no repositório. Depois 95 

foi criado o portfólio, que está sendo atualizado semanalmente. Segundo ele, ainda falta 96 

uma divulgação ativa, por isso fizeram a reunião com a SECOM. Nela discutiu-se sobre 97 

postagens em redes sociais e a possibilidade de contar com o apoio de artistas e 98 

egressos da UnB que tenham destaque no jornalismo e no esporte, por exemplo. A 99 

SECOM ficou responsável por apresentar uma proposta para melhor divulgação, com 100 

template de apoio para divulgação padronizada. O Prof. Rafael disse que, ao pensar 101 

nessas estratégias de divulgação, imaginou organizar um seminário virtual dos projetos, 102 

similar a uma conferência por temas, com pré-gravação no youtube e aberta para a 103 

sociedade assistir. A Presidente sugeriu, então, um seminário de divulgação científica. 104 

A Profa. Germana aprovou a ideia de diálogos com o grande público, com linguagem 105 

acessível e menos técnica. Prof. Sérgio Mateus contou sua experiência - como ouvinte 106 

- em um seminário com várias salas, cada uma com um tema diferente, de modo que a 107 

sociedade possa escolher o tema de seu interesse. Com relação à reunião com a 108 

Secretaria de Comunicação, o Prof. Pedro falou que a SECOM pode ajudar na 109 

divulgação do fundo e alertou que o site de doação para o fundo está problemático em 110 

termos de design. Sugeriu cobrar uma melhoria por parte da Finatec. Já com relação ao 111 



seminário virtual, ele sugeriu que os conteúdos podem ser em sessões de posters de 112 

pequenos vídeos sobre cada pesquisa. A Presidente informou que tem conversado com 113 

a Finatec sobre a melhoria no layout do site para doações. Nesse sentido, concordou 114 

que a SECOM pode trabalhar com a Finatec para alinharem os layouts. Solicitou que a 115 

Juliana convide a Finatec para a próxima reunião do Subcomitê de Parcerias 116 

Institucionais com a SECOM. A Presidente criou um grupo de trabalho para pensar 117 

sobre o webnário do COPEI. A Profa. Marileusa sugeriu unir o grupo de trabalho para a 118 

publicação do livro com esse que estava sendo formado. Assim, ficou criado o grupo de 119 

trabalho para divulgação científica – para elaborar as propostas do webnário e da 120 

publicação da pesquisa sobre Covid-19: Prof. Khalil Portugal (presidente), Prof. Marcelo 121 

Ladeira (vice presidente), Prafa. Marileusa Chiarello, Prof. Sérgio Mateus, Prof. 122 

Gladston Luiz, Prof. Rafael Timóteo, Prof. Fabiano Hartmann e Prof. Pedro Ribeiro. 5) 123 

Resolução de Compartilhamento de Infraestrutura. A Presidente informou que a 124 

Profa. Michele Marques trabalhou, juntamente com o subcomitê de infraestrutura, na 125 

proposta de uma resolução para o compartilhamento de laboratórios. A ideia era que a 126 

resolução trouxesse critérios e normas para o compartilhamento e permissão de uso da 127 

infraestrutura de pesquisa dos laboratórios que atualmente estão trabalhando no 128 

combate à Covid-19, 83 unidades até o momento. A Profa. Michele leu a proposta da 129 

resolução, inspirada na resolução da USP. Ela explicou que o compartilhamento segue 130 

a Lei de Inovação e o Decreto 9.283/2018 e versa sobre a permissão de uma empresa 131 

ou outra instituição poder usar os laboratórios da UnB a partir de um acordo jurídico. A 132 

resolução proposta pretende regulamentar essa situação. Ela leu as normas para o 133 

compartilhamento. A Presidente reforçou que essa resolução provavelmente será 134 

discutida na CAPRO. Profa. Marileusa disse que, em conversas internas no NIT/CDT, 135 

foi sugerido que todos os trâmites fossem feitos pela fundação de apoio, facilitando a 136 

entrada de recursos na Universidade. A Profa. Michele esclareceu que foi previsto no 137 

documento que os recursos entrem via fundação de apoio. O Prof. Marcelo Brígido 138 

questionou se o CDT já tem uma legislação sobre a incubadora de inovação e se a 139 

resolução que está sendo proposta está de acordo com os normativos da incubadora, 140 

inclusive com relação à gestão de recursos. Ele ressaltou que deve existir convergência 141 

entre os dois textos. A Presidente esclareceu que essa resolução versa especificamente 142 

sobre compartilhamento de infraestrutura de laboratório e não foca a incubação. Ela 143 

falou que a política de inovação elaborada pelo DPI em 2019 carece de uma série de 144 

resoluções específicas para regular atividades como a incubação, o compartilhamento 145 

de laboratórios e a prestação de serviços tecnológicos. Profa. Marileusa concordou que 146 

a incubação é uma área que precisa ser regulamentada na UnB. A lei de inovação prevê 147 

que empresas e instituições privadas podem usar a infraestrutura de pesquisa das 148 



instituições públicas, mas é preciso regulamentar esse uso. A Presidente solicitou que 149 

todos façam anotações para serem discutidas na próxima reunião. Profa. Patrícia fez 150 

uma manifestação sobre a notícia de que o governador do DF, Sr. Ibaneis Rocha, vai 151 

autorizar, em até 30 dias, a retomada de todas as atividades. Propôs que fosse discutido 152 

nas instâncias superiores da UnB a possibilidade de uma manifestação pública, séria e 153 

responsável, de cientistas que têm se esforçado para combater a pandemia já que, 154 

segundo ela, não há respaldo do governo. A Presidente sugeriu esperar um pouco mais 155 

visto que as notícias estão muito desencontradas. Profa. Patrícia disse que, ao decretar 156 

calamidade pública, a preocupação é econômica e não com saúde pública. Profa. 157 

Germana também concordou que se trata de interesse econômico-administrativo e que 158 

cabe uma manifestação da expertise da UnB. O Prof. Sérgio Mateus compartilhou da 159 

preocupação da Profa. Patrícia, mas, por outro lado, acha que o COPEI deve continuar 160 

trabalhado em sintonia com o COES. Ele sugeriu ficar atentos às próximas notícias e, 161 

se for o caso, lançar uma nota a posteriori. Profa. Patrícia sugeriu que a Presidente leve 162 

essa preocupação para a reunião dos três comitês, COPEI, CCAR e COES. Nada mais 163 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte e dois minutos, da qual 164 

eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente ata. 165 


