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

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

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia quatro de agosto de dois mil e vinte, às 3 

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

David Amorim (Presidente); Renata Aquino da Silva (Vice-Presidente); Brenno Amaro 5 

da Silveira Neto (IQ); Carla Aguiar Rocha (FGA); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); 6 

Francisco Assis de Oliveira Nascimento (FT); Germana Menezes da Nóbrega (IE); 7 

Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); Juliana 8 

Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); Marcelo Ladeira (IE); Marcelo de Macedo 9 

Brígido (IB); Marileusa Dosolina Chiarello (DPI/CDT; FS); Michele Teresa Marques 10 

(PCTec; FT); Pedro Mandagará Ribeiro (IL); Ricardo Titze de Almeida (FAV); Sergio 11 

Ricardo Menezes Mateus (FCE). Convidados: Jéssika Soares dos Santos Raimundo 12 

(DPI, CAPRO); Juliana Vilela (Finatec); Karoline Marques Pires (SECOM); Paulo Alziro 13 

Schnor (SECOM); Raíssa Gomes (SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares 14 

(DPI/DIRPE). A Presidente anunciou que o COPEI iria receber a visita da Chapa 86, 15 

que solicitou a oportunidade por e-mail. Segundo a Presidente, a visita foi programada 16 

para essa reunião do comitê. A Profa. Márcia Abrahão se apresentou como candidata à 17 

reeleição na Chapa SOMAR. Ela falou rapidamente sobre os feitos da sua gestão e dos 18 

planos para os próximos quatro anos no contexto de pós-pandemia. Em seguida, abriu 19 

espaço para perguntas, interagiu com os membros do COPEI, pediu o apoio e 20 

agradeceu a oportunidade de falar aos professores. Dando início à ordem do dia, 21 

seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informe: 1.1) A Presidente disse que foram 22 

recebidos 64 projetos no Edital COPEI DPI-DEX, totalizando R$ 1,4 milhão, o dobro do 23 

recurso previsto no edital. Ela falou que o período de análise é do dia 31/07 a 24 

12/08/2020. Os membros do COPEI irão receber projetos que sofreram adequações no 25 

orçamento. Depois da análise de todos os projetos, será elaborada uma lista para ser 26 

aprovada no COPEI, antes da publicação. 2) Aprovação da ata da décima sétima 27 

reunião do COPEI, realizada dia 28/07/2020. Deliberação: Ata aprovada com seis 28 

abstenções. 3) Plano Estratégico para Captação de Recurso. O diretor da SECOM, 29 

Prof. Paulo Schnor, apresentou o plano e disse que ele é muito relevante diante do 30 

desafio de atrair recursos para a Universidade. Ele falou sobre o planejamento de 31 

captação de recursos para o Fundo UnB em Ação de Combate à COVID-19. O Prof. 32 

Paulo sugeriu a criação de uma comissão executiva de captação de recursos formada 33 

por um coordenador(a), três representantes do COPEI, um representante da Finatec e 34 

um representante da Alumni UnB. Ela teria a finalidade de desenvolver e implementar a 35 

estratégia de captação, com abordagem por segmento de doadores: poder executivo, 36 

poder legislativo, empresas privadas, fundações e organizações privadas nacionais e 37 



internacionais e pessoas físicas. Entre as estratégias, ele ressaltou que é comum 38 

constituir uma Comissão de Honra formada por personalidades representativas junto 39 

aos segmentos de prospecção de doadores. Após a apresentação, a Presidente falou 40 

que sentiu falta de um representante da SECOM na comissão executiva. Ela citou 41 

também alguns pontos que envolvem diretamente a Finatec, como por exemplo, 42 

desenvolver documentos de aporte de recursos aos projetos e os mecanismos de 43 

acesso imediato para entrada das doações. A Profa. Renata lembrou que já existe uma 44 

política que prevê uma comissão para fazer a gestão do fundo. Ela acrescentou que um 45 

dos desafios é informar rapidamente sobre a existência do fundo, principalmente aos 46 

possíveis doadores. A Presidente falou ao Prof. Paulo a respeito do webnário 47 

organizado pelo COPEI envolvendo os projetos de pesquisa submetidos às chamadas 48 

prospectivas DPI/DEX. Ela pediu sugestões sobre o formato do evento, como fazer para 49 

atrair o interesse da sociedade, qual a linguagem mais adequada para dar destaque aos 50 

projetos e alcançar o melhor resultado possível. O Prof. Khalil atualizou que são 74 51 

inscrições até o momento. Segundo ele, a ideia é apresentar todas as propostas 52 

inscritas e dar visibilidade a elas para que, eventualmente, alguma agência de fomento 53 

possa apoiar os projetos que ainda não têm financiamento. O Prof. Paulo disse que a 54 

ação é concreta e já está segmentada, mas lembrou que é difícil falar com todos os 55 

públicos. Nesse caso que já tem um público alvo, o formato será determinado pelo 56 

público que se pretende atingir. Ele destacou que é preciso tornar a programação mais 57 

atraente para esse público e que a SECOM vai auxiliar no evento. A Presidente então 58 

indicou os membros do COPEI para compor a comissão de captação de recursos: Profa. 59 

Patrícia Cristina – coordenadora da comissão, à princípio – Profa. Marileusa Chiarello, 60 

Prof. Khalil Portugal e Profa. Germana Menezes. Além destes, a comissão terá mais 61 

três integrantes: um da Finatec, um da SECOM e um da Alumni. Depois de oficialmente 62 

nomeada, essa comissão poderá delinear ações mais concretas. A Presidente sugeriu 63 

que a comissão se reúna na quinta-feira próxima, dia 06 de agosto, juntamente com o 64 

Subcomitê de Parcerias Institucionais e Gestão do Fundo de Doações para focar no 65 

webnário. O objetivo é concentrar esforços nesse evento de modo que ele dê muitos 66 

frutos e visibilidade aos projetos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 67 

às doze horas e dez minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a 68 

presente ata. 69 


