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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA,

2

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

3

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia vinte e dois de setembro de dois mil e

4

vinte, às dez horas e três minutos, com a presença dos seguintes membros: Cláudia

5

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

6

Amaro da Silveira Neto (IQ); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); Germana Menezes

7

da Nóbrega (IE); Juliana Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); Marcelo Ladeira (IE);

8

Marcelo de Macedo Brígido (IB); Michele Teresa Marques (PCTec; FT); Pedro

9

Mandagará Ribeiro (IL); Ricardo Titze de Almeida (FAV); Sergio Ricardo Menezes

10

Mateus (FCE). Convidadas: Jéssika Soares dos Santos Raimundo (DPI, CAPRO) e

11

Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências justificadas: Iracilda Pimentel

12

Carvalho (DEX; FE); Patrícia Cristina da Silva Pinheiro (IH); Sérgio Granemann (DPG;

13

FT). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA. 1) Informes: 1.1)

14

A Presidente, Profa. Cláudia Naves, informou que o COPEI está com cinco membros a

15

menos. Aguarda novas indicações das unidades. Ela solicitou que o número atual de

16

membros do comitê seja considerado para o cálculo do quórum. A Presidente lembrou

17

que as reuniões passaram a ser quinzenais, pois o trabalho mais emergencial já foi feito.

18

1.2) A Presidente informou que já assinou os 47 processos de pagamento referentes

19

aos projetos contemplados no edital/DPI/DEX de auxílio `a pesquisador. Com o restante

20

da verba, será possível pagar os nove projetos contemplados além da disponibilidade

21

orçamentária. 1.3) O Prof. Ricardo Titze informou que conseguiu criar a disciplina

22

Prática em Pesquisa Científica em Grandes Temas, com 40 vagas. Ele elogiou a rapidez

23

e eficiência da SAA no processo. Segundo o professor, os alunos estão participando

24

ativamente da pesquisa e a experiência tem sido positiva. 2) Aprovação da Ata: Não

25

houve quórum para a aprovação das 21ª e 22ª atas das reuniões do COPEI, ocorridas

26

dias 25/08/20 e 08/09/20, respectivamente. 3) Artigos a serem publicados na Revista

27

Participação. O Prof. Khalil informou que faltava a avaliação de quatro professores,

28

dois alegaram falta de tempo para fazer a revisão e apenas um professor não concordou

29

com o método proposto para a avaliação. Segundo esse professor, a avaliação do

30

conteúdo do texto deveria ser mais rigorosa. Prof. Khalil justificou dizendo que os

31

projetos já passaram pelo crivo do COPEI quando se apresentaram no webnário e que

32

não há motivo para mudar o método de avaliação nesse momento. Prof. Khalil devolveu

33

dois resumos e, provavelmente, devolverá mais dois, com o devido feedback aos

34

autores. A partir de amanhã poderá enviar os 38 artigos avaliados – do total de 51- ao

35

DEX para início do trabalho de publicação. Prof. Khalil destacou que precisa de dois ou

36

três textos introdutórios para a revista. Sugeriu que um seja da Profa. Cláudia, outro

37

dele e outro texto de algum integrante do COPEI. A Presidente concordou que não é o

38

momento de mudar as regras de avaliação dos artigos. Ela disse que o professor

39

possivelmente discordou do artigo porque ele não estava espelhando o projeto

40

aprovado. Prof. Khalil admitiu que alguns artigos realmente não estavam bons, meio

41

“colcha de retalhos”, mas todos os problemas identificados relacionavam-se à forma.

42

Prof. Sérgio Mateus disse que não entendeu o porquê de tantos questionamentos; ele

43

considerou uma tarefa pragmática. Profa. Renata Aquino disse que avaliou dois artigos

44

e que os viu como uma forma de divulgação, para um público mais amplo, e não como

45

um artigo de revista especializada. Ela não teve dificuldade de entendê-los porque eles

46

fizeram parte da sessão que ela mediou no webnário. Por fim, Profa. Renata sugeriu

47

que a revista tenha um link e a descrição de que todos os artigos foram apresentados

48

no webnário. Segundo ela, os artigos estão muito resumidos, por isso considera

49

importante essa complementação. A Presidente disse que está pensando em traduzir

50

os projetos para o inglês, para tanto, será necessário adaptá-los. Os textos que estão

51

no repositório, do projeto original, são muito longos e não são adequados para a

52

obtenção de financiamento. Ela aprovou a ideia da Profa. Renata de colocar os links do

53

youtube das apresentações dos projetos que geraram os artigos. Se a UnBTV não

54

conseguir separar as apresentações, pode-se indicar a plenária e em que minuto ela

55

começa. A Presidente disse que está tentando juntar uma sequência de ações que o

56

COPEI já fez para ter um registro e, posteriormente, uma avaliação dessas ações. 4)

57

Execução do Plano de Captação de Recursos. A Presidente disse que se reuniu com

58

o Prof. Enrique Huelva, vice-reitor, sobre o apoio da INT para tradução dos projetos,

59

principalmente dos que ainda estão no portfólio. Ele ficou muito entusiasmado com a

60

ideia de fazer do plano de captação uma ação perene, pois está alinhada com o plano

61

de internacionalização da UnB. No entanto, ela ressaltou que é preciso ter um

62

planejamento com relação ao formato dos projetos. Prof. Khalil disse que não sabe se

63

a lista de possíveis doadores apresentada na semana passada foi atualizada. Juliana

64

informou que atualizou todos os documentos. Ele disse que, para além da lista, está

65

fazendo alguns contatos. O Sr. Paulo (SECOM) está ajudando planejar a produção dos

66

VTs, faltam as pessoas para serem entrevistadas e as imagens delas. Prof. Khalil falou

67

que colocou a minuta da carta convite no grupo de captação de recursos do whatsapp.

68

A SECOM precisa fazer as modificações necessárias para enviar às pessoas já

69

selecionadas. Juliana, servidora do DPI, explicou que existem duas ações paralelas

70

sendo executadas: uma para a criação dos VTs, e outra relacionada ao convite para

71

participação da comissão de honra. Ela confirmou que a minuta do convite está

72

aguardando o parecer da SECOM para ser enviada pelo e-mail do DPI. A solicitação

73

dos VTs será enviada tanto para as pessoas da comissão de honra, quanto para toda a

74

lista das pessoas convidadas para auxiliar na divulgação. Juliana falou que já mapeou

75

contatos nas emissoras para tentar encaixar a veiculação dos VTs como marketing

76

social, gratuitamente. Prof. Khalil informou que a SECOM sugeriu que fosse criado outro

77

endereço para o site de doação de recursos, pois o endereço atual, hospedado na

78

Finatec é impronunciável. Ele disse que essa é uma questão técnica, criar um endereço

79

que aponte diretamente para o site da Finatec. Profa. Germana disse que é possível

80

criar um novo domínio na STI redirecionando para o site da Finatec. A servidora Juliana

81

lembrou que o Sr. Paulo (SECOM) sugeriu alinhar com a Finatec e a STI e informou que

82

ambos serão convidados para a reunião dos subcomitês na próxima quinta. A

83

Presidente sugeriu que o nome do site não tenha ç e til e, se possível, não relacionado

84

à Covid-19. 5) Proposta para publicação de livro. A Presidente citou o livro organizado

85

pela FCE, com aproximadamente 12 artigos. Em seguida, compartilhou o arquivo

86

Projeto Editorial COPEI em que sugere agrupar os projetos por tipo (extensão, pesquisa

87

e/ou inovação) ou por temas. Ela disse que a maneira mais justa de selecionar os

88

projetos seria por meio de uma chamada com alguns critérios, como a fase de execução

89

em que se encontra o projeto - com resultados ou não - contemplando diferentes áreas

90

e modalidades. Sugeriu que a comissão consulte os proponentes para ver quem tem

91

interesse em participar dessa publicação. A partir daí, avalia-se se há um mix suficiente

92

para um livro que englobe as várias áreas, ou se apenas uma área específica. O

93

importante, segundo ela, é perenizar, fazer um registro científico, como os anais de um

94

evento. Prof. Marcelo Ladeira sugeriu focar nos projetos que deram resultado,

95

mostrando para a sociedade como foi investido o recurso arrecadado com o fundo de

96

doações e qual foi a contribuição da UnB na emergência da pandemia. A Presidente

97

sugeriu fazer uma reunião na próxima quinta-feira especificamente sobre o fundo de

98

doações. Profa. Renata sugeriu a criação de um comitê editorial com os organizadores

99

do livro. Ela concordou em fazer um edital para valorizar o resultado da produção. A

100

Presidente sugeriu os nomes dos professores Marcelo Brígido, ciências de vidas; Profa.

101

Germana Menezes, ciências exatas; e Prof. Pedro Mandagará, ciências humanas. Ela

102

solicitou que estes professores pensem o formato, o número de volumes e os demais

103

detalhes do livro. O foco será nos projetos que já têm resultado a apresentar. O COPEI

104

vai continuar concentrado na captação de recursos, na gestão do fundo de doações e,

105

a partir de agora, na publicação do livro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

106

encerrada às onze horas e vinte e seis minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes

107

Tavares, lavrei a presente ata.

