
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 oito de julho de dois mil e vinte, 3 

às dez horas e cinco minutos, com a presença dos seguintes membros: Renata Aquino 4 

da Silva (Vice-Presidente); Brenno Amaro da Silveira Neto (IQ); Carla Aguiar Rocha 5 

(FGA); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); Francisco Assis de Oliveira Nascimento 6 

(FT); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Juliana Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal 7 

(IF); Marcelo de Macedo Brígido (IB); Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE). 8 

Convidadas: Jéssika Soares dos Santos Raimundo (DPI, CAPRO); Raíssa Gomes 9 

(SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências justificadas: 10 

Cláudia Naves David Amorim (Presidente); Germana Menezes da Nóbrega (IE); 11 

Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM); Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); 12 

Joanlise Marco de Leon Andrade (IE); Marcelo Ladeira (IE); Marileusa Dosolina 13 

Chiarello (DPI/CDT; FS); Michele Teresa Marques (PCTec; FT); Natan Monsores de Sá 14 

(FS); Pedro Mandagará Ribeiro (IL); Ricardo Titze de Almeida (FAV); Sergio Granneman 15 

(DPG; FT); Wildo Navegantes de Araújo (COES; FCE). Dando início à ordem do dia, 16 

seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A vice-presidente do COPEI 17 

apresentou as artes feitas pelo Núcleo de Comunicação do CDT/DPI para divulgação 18 

das disciplinas “Prática em Pesquisa Científica em Grandes Temas”. Ela solicitou ajuda 19 

da Raíssa/SECOM para divulgar em todos os canais da UnB. 1.2). A servidora Juliana 20 

informou que já encaminhou informes para as faculdades e institutos, coordenadores de 21 

graduação e secretarias noticiando sobre a criação das disciplinas e solicitando ampla 22 

divulgação. As artes desenvolvidas estão nos sites do DPI, CDT, PCTec e nas redes 23 

sociais da Universidade. 1.3). A vice-presidente falou que participou de uma reunião 24 

com a Finatec para homogeneizar e facilitar o acesso ao site do fundo de doações, com 25 

melhor apresentação visual. A Finatec vai ativar o recebimento de doações pelo cartão 26 

de crédito e de pessoas jurídicas. 1.4) A vice-presidente informou que ainda estamos 27 

recebendo muitos projetos na segunda chamada, possivelmente motivados pela 28 

abertura do edital COPEI DPI-DEX. Ela agradeceu aos professores que têm avaliado 29 

projetos e solicitou que continuem empenhados nas avaliações. 1.5) A servidora Juliana 30 

informou que, até o momento, 30 projetos já tinham sido submetidos ao edital COPEI 31 

DPI-DEX. A previsão é que o orçamento do edital é suficiente para apoiar até 50 32 

projetos. 1.6) A vice-presidente informou que o Prof. Rafael Timóteo enviou um e-mail 33 

relatando problemas de saúde, por isso ele solicitou que a Faculdade de Tecnologia o 34 

substitua no COPEI. 2) Aprovação da ata da décima sexta reunião do COPEI, 35 

realizada dia 21/07/2020.  Deliberação: Ata aprovada com uma abstenção. 3) 36 

Atualização dos Subcomitês. A vice-presidente falou que atualmente o COPEI tem 3 37 



subcomitês – de projetos, de infraestrutura laboratorial e de parcerias institucionais – e 38 

2 grupos de trabalho (GT) – do fundo de doações, que ainda não foi desfeito, e de 39 

divulgação científica. Ela falou que, em função da saída do Prof. Rafael Timóteo, líder 40 

do subcomitê de parcerias institucionais, é necessário fazer uma readequação. Nesse 41 

sentido, ela propôs a fusão do subcomitê de parcerias institucionais com o GT do fundo 42 

de doações, transformando-os no Subcomitê de Parcerias Institucionais e Gestão do 43 

Fundo de Doações, sob a coordenação interina da Profa. Patrícia Cristina que presidiu 44 

o GT. Internamente, o subcomitê elegerá um presidente ou referenda o nome dela. 45 

Deliberação: Fusão aprovada por unanimidade. 4) Definições finais sobre o 46 

webnário do COPEI. O Prof. Khalil falou que contatou algumas pessoas para fazer uma 47 

participação especial no webnário, entre eles Átila Iamarino, especialista em epidemias 48 

virais, e a bióloga Natália Pasternak, mas ainda não obteve resposta. Ele informou que 49 

as inscrições para o evento já foram abertas e se encerram dia 03/08/20. Até o momento 50 

já tinham dezessete inscrições realizadas. Prof. Khalil disse que vai reenviar o e-mail e 51 

solicitou ajuda dos membros do COPEI na divulgação ‘boca a boca’. Já acertou todos 52 

os detalhes com os servidores da UnBTV e segue tirando dúvidas dos interessados. 53 

Entre os e-mails recebidos, alguns estavam questionando se já existe um modelo de 54 

resumo para publicação. Ele informou que vai esperar alguns dias para liberar esse 55 

modelo. Prof. Khalil falou ainda sobre o calendário do evento e concluiu afirmando que 56 

está tudo certo para o webnário. A vice-presidente sugeriu que o DPI envie e-mail com 57 

as artes do evento para todos os coordenadores dos projetos, além das listas de 58 

transmissão e canais oficiais da UnB. Ela disse que, quem tivesse sugestão de possíveis 59 

convidados para o evento, pessoas que atraiam o público, poderia indicar. O prof. 60 

Gladston pediu para informar quando poderá ser feita a divulgação da disciplina e do 61 

webnário e lembrou que é preciso ter cuidado com esse detalhe: só divulgar as ações 62 

do COPEI quando devidamente autorizadas. A vice-presidente informou que, quando 63 

finalizar todos os ajustes nas artes, vai informar no grupo de whatsapp do comitê. Por 64 

fim, o prof. Gladston agradeceu ao trabalho e dedicação do Prof. Khalil na organização 65 

do webnário. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e 66 

cinquenta e sete minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente 67 

ata. 68 


