1

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA,

2

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

3

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia onze de agosto 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); Carla Aguiar Rocha

6

(FGA); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); 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); Patrícia Cristina da Silva Pinheiro (IH); Pedro Mandagará Ribeiro (IL);

11

Ricardo Titze de Almeida (FAV); Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE); Wildo

12

Navegantes de Araújo (COES; FCE). Convidadas: Jéssika Soares dos Santos

13

Raimundo (DPI, CAPRO); Raíssa Gomes (SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares

14

(DPI/DIRPE). Ausência justificada: Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM).

15

Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA. Às 10h05min não tinha

16

quórum para aprovação da ata, por isso a pauta foi invertida. 1) Webinário do COPEI:

17

Antes de passar a palavra ao Prof. Khalil, líder do grupo de trabalho, a Presidente

18

agradeceu ao GT pelo trabalho excepcional, com o apoio do DEX. Ela ressaltou que foi

19

uma oportunidade de aprendizado para todos e falou da importância da divulgação

20

maciça do evento em todos os canais da Universidade. O Prof. Khalil apresentou os

21

dois formatos de folder para divulgação. Ele falou sobre os detalhes da organização do

22

evento, dos horários e da abertura. O webinário contará com três convidados especiais

23

da área da saúde: Ester Sabino, imunologista da Faculdade de Medicina da USP,

24

Wanderson Oliveira, epidemiologista que trabalhou no Ministério da Saúde e Jonas

25

Brant, epidemiologista da UnB. O Prof. Ricardo Titze esclareceu que o Sr. Wanderson

26

Oliveira está lotado no Hospital das Forças Armadas. Além de epidemiologista, ele é um

27

formador de opiniões e tem se dedicado em emergências em saúde pública. O Prof.

28

Ricardo se propôs a entrar em contato com ele para saber o nome da palestra e

29

conseguir o mini currículo dele. O Prof. Khalil disse que vai enviar uma planilha para os

30

mediadores controlar as apresentações. Ele informou que já recebeu várias

31

apresentações e só precisava validá-las antes de subir para a plataforma da RNP. Ele

32

falou também que todos os links já estão agendados na plataforma da UnB. Ao todo

33

serão 74 trabalhos divididos em oito plenárias. A servidora Raíssa sugeriu colocar os

34

horários e o nome do palestrante nas descrições das lives. O Prof. Khalil disse que

35

pensou em colocar, mas ainda não tinha tido tempo. A Profa. Carla prontificou-se a

36

ajudá-lo nessa tarefa. A Presidente, mais uma vez, reforçou o pedido de divulgação do

37

webinário e falou que, após o evento, pode-se pensar na publicação. O Prof. Khalil disse

38

que seria importante certificar as apresentações e que algumas pessoas já enviaram os

39

abstracts. Ele informou que já tinha mediadores para todos as plenárias, mas achava

40

interessante que ele não mediasse e ficasse trabalhando só na parte técnica do evento.

41

A Profa. Iracilda se dispôs a mediar no dia 13 pela manhã e o Prof. Sérgio Mateus no

42

período da tarde. A Presidente solicitou que a servidora Juliana, com a ajuda dos

43

servidores do PCTec, elaborasse um certificado para cada trabalho apresentado no

44

webinário. Ela lembrou que a Reitora Substituta, Profa. Maria Emília Machado, vai falar

45

na abertura do evento. A Profa. Marileusa advertiu que haverá um debate dos

46

candidatos à consulta para escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da UnB na quarta-feira

47

às 10:30h, mesmo horário do evento. A Presidente informou que na quinta-feira não

48

haverá reunião dos subcomitês para que todos participem do webinário. 2) Aprovação

49

da ata da décima oitava reunião do COPEI, realizada dia 11/08/2020. Deliberação:

50

ata aprovada com duas abstenções. 3) Edital COPEI-DPI/DEX n. 01/2020. A Presidente

51

informou que o edital recebeu 65 submissões ao todo. A servidora Juliana falou que

52

destas, 62 foram consideradas válidas para análise e que 43 já tinham sido avaliadas,

53

totalizando pouco mais de 1 milhão de reais. Depois que todos os projetos forem

54

avaliados, vai se seguir a ordem de prioridade. Segundo a servidora Juliana, ainda há

55

19 processos pendentes, mas o DPI designou mais uma servidora para ajudar. A

56

Presidente disse que as servidoras do DPI estão checando cuidadosamente os

57

processos, principalmente com relação ao preenchimento dos formulários do DAF. Se

58

algo estiver em desacordo, o processo é devolvido para adequações. Essa é uma

59

exigência do DAF. A Presidente informou que quase todos os processos voltaram para

60

serem adequados. Ela lembrou que os projetos que tinham orçamento maior que 30 mil

61

reais serão encaminhados para o mesmo avaliador verificar se os produtos

62

apresentados como resultado da pesquisa estão adequados ao novo orçamento. A

63

Presidente disse que, em função do grande número de devoluções, o resultado do edital

64

será prorrogado e que será divulgada uma retificação. 4) Informes: 4.1) A Presidente

65

informou que foi entrevistada pela FAPESP a respeito do Fundo de Doações. A matéria

66

sairá na próxima edição da revista, no mês de setembro, e aborda o movimento das

67

universidades públicas em direção à captação de recursos, o que pode ser uma nova

68

tendência das universidades públicas brasileiras. 4.2) A servidora da SECOM, Raíssa

69

Gomes, apresentou o relatório das ações de comunicação dos projetos COVID-19. Ele

70

demonstra as ações de comunicação que foram realizadas pela SECOM no âmbito do

71

fundo de doações e ações correlatas. Ela falou sobre as matérias publicadas no portal,

72

o relacionamento com a imprensa (o fundo de doações em si) e as ações nas redes

73

sociais. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quatorze

74

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

