1

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA,

2

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

3

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia quatorze de julho de dois mil e vinte, às

4

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

5

David Amorim (Presidente); Brenno Amaro da Silveira Neto (IQ); Davi Alexsandro

6

Cardoso Ferreira (IQ); Germana Menezes da Nóbrega (IE); Gladston Luiz da Silva

7

(CAPRO; IE); Joanlise Marco de Leon Andrade (IE); Juliana Cabral Perissè (DPI); Khalil

8

Portugal (IF); Marcelo de Macedo Brígido (IB); Marcelo Ladeira (IE); Marileusa Dosolina

9

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

10

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

11

Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE); Wildo Navegantes de Araújo (COES; FCE).

12

Convidadas: Jéssika Soares dos Santos Raimundo (DPI, CAPRO); Luana Macedo

13

Cordeiro (DPI/DIRPE) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências

14

justificadas: Fabiano Hartmann Peixoto (FD); Francisco Assis de Oliveira Nascimento

15

(FT); Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM); Iracilda Pimentel Carvalho (DEX;

16

FE); Natan Monsores de Sá (FS); Ricardo Titze de Almeida (FAV) e Renata Aquino da

17

Silva (PCTec; FUP). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1)

18

Informes: 1.1) A Presidente falou sobre a Chamada Pública MCTI/Finep/Infraestrutura

19

NB-3 e disse que o DPI já agendou a reunião para organizar a proposta. 1.2) A

20

Presidente informou que teve uma reunião com a SECOM sobre um plano de

21

comunicação integrada para dar maior visibilidade ao fundo de doações. O Sr. Paulo,

22

servidor da SECOM, ficou de apresentar esse plano para impulsionar o fundo. 1.3) A

23

Presidente falou que vai tentar introduzir o assunto da instrução normativa sobre

24

compartilhamento de laboratórios na próxima reunião da CAPRO. O objetivo é aprová-

25

la agora especificamente para os projetos da Covid-19 e, futuramente, estendê-la aos

26

outros projetos. 2) Aprovação da ata da décima quarta reunião do COPEI, realizada

27

dia 07/07/2020. Deliberação: Ata aprovada com três abstenções. 3) Edital de Auxílio

28

a Pesquisador para projetos COVID-19. A Presidente lembrou que esse edital

29

destinará recursos do DPI, voltados para auxílio à pesquisador, para financiar parte dos

30

projetos do portfólio. Ela apresentou o edital em linhas gerais e, ao mesmo tempo, fez

31

os ajustes de acordo com as sugestões apresentadas pelos membros presentes.

32

Deliberação: Edital aprovado por unanimidade. 4) Ações de Comunicação Científica

33

(Grupo de Trabalho). O Prof. Khalil disse que conversou com a equipe da UnBTV e

34

com o CEAD. Ambos afirmaram que estão dispostos a cooperar com a transmissão

35

simultânea do webnário, apesar de terem pouca experiência nesse tipo de transmissão.

36

Ele falou que é necessário pensar nas pessoas a serem convidadas para participar do

37

evento e que ainda não decidiu se as comunicações serão de cinco ou dez minutos, vai

38

depender da quantidade de participantes. O Prof. Khalil informou também que tem

39

conversado com a Profa. Iracilda, editora-chefe da Revista Participação, uma revista

40

interdisciplinar. Ela aceitou implementar o projeto, uma publicação dos resumos com

41

1000 ou 500 palavras, dependendo da quantidade de participantes. Ele falou que o DPI

42

vai enviar um e-mail para todos os proponentes sondando o interesse deles no

43

webnário. A partir da quantidade de manifestações serão acertados os detalhes e o

44

tamanho do resumo. A Presidente sugeriu que o webnario aconteça antes do dia 15 de

45

agosto. O Prof. Khalil disse que é possível antecipar a data. Ela sugeriu também

46

organizar o seminário por temas, por projetos ou por categorias. O Prof. Khalil disse

47

que, à princípio, tinha pensado em dividir os projetos entre pesquisa, ensino e extensão,

48

mas a Presidente acha melhor não ter essa distinção, pois, segundo ela, eles se

49

entrelaçam. A Profa. Germana sugeriu divulgar a disciplina entre os alunos que

50

participarem do webnário. A Presidente informou que na próxima quinta-feira, no horário

51

da reunião dos subcomitês, fará uma reunião com o servidor da SAA, Sr. Júlio Garay,

52

para acertar os últimos detalhes da disciplina, bem como a maneira que ela será

53

operacionalizada. Ela acha que a tramitação será rápida e espera que a disciplina esteja

54

disponível para ser ofertada nesse próximo semestre. A Profa. Patrícia disse que é

55

preciso estimular os professores a ofertá-la. A servidora Juliana sugeriu que o evento

56

integrasse a semana universitária. Ela falou que o DEX pediu sugestão de projetos que

57

poderiam integrar esse evento. O edital para essa finalidade já fechou, mas, segundo

58

Juliana, se o COPEI tiver interesse poderá levar a sugestão ao DEX. No entanto, a

59

servidora Juliana lembrou que a semana universitária tem um tema, UnB no coração de

60

Brasília. Assim, poder-se-ia direcionar alguns projetos com essa temática. A vantagem

61

de participar desse evento é que ele tem muita visibilidade e conta com a divulgação da

62

SECOM. A Presidente sugeriu selecionar e apresentar os projetos mais voltados para a

63

comunidade local. A esse respeito, ela vai falar com a Profa. Iracilda. Nada mais

64

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e seis minutos, da qual

65

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

