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

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

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia vinte e um de julho de dois mil e vinte, 3 

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

David Amorim (Presidente); Brenno Amaro da Silveira Neto (IQ); Carla Aguiar Rocha 5 

(FGA); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); 6 

Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM);  Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); 7 

Joanlise Marco de Leon Andrade (IE); Juliana Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); 8 

Marcelo de Macedo Brígido (IB); Michele Teresa Marques (PCTec; FT); Natan Monsores 9 

de Sá (FS); Pedro Mandagará Ribeiro (IL);  Rafael Timóteo de Sousa Júnior (FT); 10 

Renata Aquino da Silva (PCTec; FUP); Ricardo Titze de Almeida (FAV); Sergio Ricardo 11 

Menezes Mateus (FCE); Sergio Granneman (DPG; FT); Wildo Navegantes de Araújo 12 

(COES; FCE). Convidadas: Jéssika Soares dos Santos Raimundo (DPI, CAPRO); 13 

Luana Macedo Cordeiro (DPI/DIRPE); Raíssa Gomes (SECOM) e Síntia Pinheiro 14 

Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências justificadas: Germana Menezes da Nóbrega 15 

(IE); Marcelo Ladeira (IE) e Marileusa Dosolina Chiarello (DPI/CDT; FS). Dando início à 16 

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

que a disciplina “PESQUISA CIENTÍFICA EM GRANDES TEMAS” já foi aprovada no 18 

DEG, agora falta apenas acertar os últimos detalhes com a SAA. Depois será feita a 19 

divulgação via Informe Rede. Ela pediu que todos divulguem amplamente a disciplina. 20 

O Prof. Gustavo comemorou a criação da disciplina com abrangência genérica, assim 21 

ela poderá ser utilizada por qualquer pesquisador que tenha uma equipe preparada para 22 

oferecê-la. Ele adiantou que já tem professores da área da saúde interessados. 1.2) A 23 

Presidente informou que, na reunião de equipe, o vice-reitor fez um relato da atuação 24 

do COPEI nesses 4 meses de pandemia e pediu para o comitê pensar em fazer uma 25 

descrição mais conectada com questões macros (meta descrição), relacionadas à 26 

inovação – prospecção, criação de portfólios e disciplina que propõe trabalhar em torno 27 

de grandes temas, a desburocratização da aprovação e implementação de projetos, a 28 

proatividade na prospecção de parcerias e financiamento, entre outros. Segundo a 29 

Presidente, o COPEI tem sido um celeiro de experimentação. As ações pensadas no 30 

comitê vão ficando como sementes para estruturar práticas mais perenes na 31 

Universidade, são um legado. 1.3) O Prof. Gladston chamou a atenção para o 32 

comunicado da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) com relação à 33 

configuração de netbooks e notebooks para as aulas não presenciais. Ele ressaltou que 34 

é importante seguir as orientações técnicas da STI para a comunicação fluir bem. 2) 35 

Aprovação da ata da décima quinta reunião do COPEI, realizada dia 14/07/2020.  36 

Deliberação: Ata aprovada com cinco abstenções. 3) Homologação do parecer ao 37 



projeto “Ensaio Clínico Fase III duplo-cego, randomizado, controlado com 38 

placebo para Avaliação de Eficácia e Segurança em Profissionais da Saúde da 39 

Vacina adsorvida COVID-19 (inativada) produzida por Sinovac” (SEI: 40 

23106.056064/2020-34). A Presidente falou que o coordenador desse projeto é o Prof. 41 

Gustavo Romero e que não é um dos projetos das chamadas prospectivas. O Prof. 42 

Marcelo Brígido explicou o projeto, afirmou que esta é uma das duas vacinas mais 43 

promissoras e disse que a vacina da Sinovac já funcionou nas duas etapas anteriores. 44 

A UnB se associou ao Instituto Butantan para realizar os testes no DF. Ele falou da 45 

importância dessa parceria, pois a Universidade está sendo protagonista na produção 46 

dessa vacina, e da importância de o País participar dessas iniciativas. Ele emitiu parecer 47 

favorável ao projeto. Deliberação: Parecer aprovado com uma abstenção. 4) Vice-48 

presidência do COPEI. A Presidente disse que, quando o COPEI foi formado, não 49 

houve especificação quanto à vice-presidência do comitê, mas ela acha necessário ter 50 

alguém que possa substituí-la nas eventuais ausências. Assim, sugeriu o nome da 51 

Profa. Renata Aquino, coordenadora do fundo de doações, para vice-presidência do 52 

COPEI. Deliberação: Pauta aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente 53 

informou que irá se ausentar por motivos pessoais por duas semanas. A Profa. Renata 54 

irá conduzir as reuniões do COPEI e dos subcomitês nesse período. 5) Edital COPEI-55 

DPI/DEX e regramento do Fundo de Doações. A Presidente disse que o edital já foi 56 

lançado, mas até o momento o DPI recebeu poucas submissões. Ela disse estar 57 

surpresa com a pouca demanda e explicou toda a dinâmica do edital. Falou que os 58 

membros do COPEI serão convidados a avaliar nesse edital os projetos submetidos nas 59 

chamadas prospectivas que fizeram readequação de produtos, ou seja, tinham 60 

solicitado originalmente um valor maior e agora estão pedindo, no máximo, 30 mil reais. 61 

Os avaliadores deverão analisar a coerência da readequação do produto em função da 62 

redução de orçamento. Ela informou também que, em paralelo a esse edital, o DPI tem 63 

outro edital de auxílio à pesquisador aberto para qualquer um, sem relação com a Covid-64 

19. Esse edital oferece até 2.500,00 por pesquisador. Lembrou que a segunda chamada 65 

prospectiva continua aberta, pois é de fluxo contínuo. A Presidente falou que o DPI 66 

encaminhará um segundo InfoUnB sobre o edital e a SECOM vai fazer uma matéria a 67 

respeito. Ela falou ainda que o edital COPEI-DPI/DEX prevê que os projetos que já 68 

tiverem recebido recurso de alguma fonte de financiamento não poderão solicitar os R$ 69 

30 mil. Se o projeto tiver sido contemplado pelo fundo de doações, ao entrar neste edital, 70 

fica automaticamente eliminado de receber recursos do fundo e o montante será 71 

direcionado ao fundo geral. A Profa. Renata informou que até o momento o fundo 72 

recebeu R$ 7.900,00, sendo que R$ 5.000,00 foram destinados ao projeto de 73 

manutenção de respiradores para ventilação invasiva, o restante foi doado ao fundo 74 



geral. Profa. Renata disse que esse valor está muito aquém do que a USP tem recebido, 75 

por isso precisa de mais divulgação. A Presidente exemplificou: se esse projeto tivesse 76 

solicitado verba no edital, automaticamente não receberia o recurso do fundo, o 77 

professor terá que abrir mão do recurso doado. Com relação a isso, a Profa. Renata 78 

disse que tem uma preocupação: o doador tem a expectativa de ver sua doação 79 

efetivamente vinculada ao projeto e, dessa forma, o dinheiro que ele doou vai para outro 80 

projeto. A Presidente concordou que a transparência precisa ser discutida e que 81 

depende também da Finatec. Segundo ela talvez tenha que colocar todas as regras no 82 

site do fundo. A servidora Juliana sugeriu não retirar os projetos do site da Finatec 83 

depois que eles já tiverem sido contemplados. Nesses casos deixaria o nome do projeto 84 

no site e o identificaria como projeto em execução, já executado ou em andamento. A 85 

Presidente pediu que a Profa. Renata solicite ajuda dos servidores do PCTec para 86 

melhorar o layout do site de doações e ajudar na divulgação depois que for apresentado 87 

o plano de comunicação da SECOM. A Presidente encaminhou da seguinte maneira: 88 

se o coordenador submeter o projeto no edital COPEI-DPI/DEX, não será passível de 89 

receber financiamento pelo fundo de doações. O projeto vai permanecer no site da 90 

Finatec como projeto já financiado. Deliberação: Pauta aprovada por unanimidade. 6) 91 

Parceiros para Fundo de Doações (Subcomitê de parcerias institucionais). A 92 

Presidente falou que o ideal era ter um grande número de parceiros nas categorias 93 

empresas, associações de classe, SEBRAE, SENAI, políticos, a bancada do DF, ex-94 

alunos proeminentes, Associação ALUMNI, entre outros. Ela pediu para organizar essas 95 

categorias de possíveis parceiros o mais exaustivamente possível para que, quando vier 96 

o plano de comunicação da SECOM, entrar em contato com os possíveis parceiros. O 97 

Prof. Khalil falou que o comitê tinha ficado na dúvida quanto ao contato com os políticos, 98 

pois eles poderiam usar esses projetos como plataforma política, em benefício próprio. 99 

A Presidente reconheceu que há essa possibilidade, mas lembrou também que existem 100 

as emendas parlamentares. A Profa. Renata sugeriu buscar políticos ex-alunos da UnB 101 

como, por exemplo, Leandro Grass. Ela falou também que o site de doações não está 102 

bom. O Prof. Natan sugeriu que o pessoal de webdesign (engenharia de produção, 103 

ciência da computação etc.) poderia ajudar. O Prof. Marcelo Brígido concordou com a 104 

Profa. Renata e disse que o site é amador e não parece oficial. A Presidente justificou 105 

que já teve várias reuniões com a Finatec e pediu mais um tempo para eles resolverem 106 

essas questões. Prof. Gustavo sugeriu cadastrar o convênio do fundo de doações na 107 

plataforma do Conveniar. Ela permite acompanhar as movimentações, mesmo que não 108 

haja a dotação de recursos a priori. A Profa. Renata informou que o convênio ainda não 109 

foi cadastrado nesse sistema. 7) Webinário - Projetos COPEI. O Prof. Khalil disse que 110 

obtiveram 59 respostas positivas dos coordenadores de projetos interessados em 111 



participar do webnário. Segundo ele, esse número justifica a realização do evento, pois 112 

provavelmente, outros ainda vão se interessar. A intenção dele é redigir uma chamada 113 

completa, montar o modelo do resumo e criar uma forma de inscrição. A Presidente 114 

sugeriu que o grupo de trabalho se reúna na quinta-feira com a Profa. Renata para 115 

formatar melhor a organização do webnário. Deliberação: sugestão aprovada pelos 116 

presentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e 117 

oito minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente ata. 118 


