
ATA DA VIGÉSIMA 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 dez de novembro de dois mil e vinte, às 3 

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

Amorim (Presidente); André Luís Brasil Cavalcante (FT); Davi Alexsandro Cardoso 5 

Ferreira (IQ); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); 6 

Khalil Portugal (IF); Marcelo Ladeira (IE); Marcelo de Macedo Brígido (IB); Marileusa 7 

Dosolina Chiarello (DPI/CDT; FS); Michele Teresa Marques (PCTec; FT); Natan 8 

Monsores de Sá (FS); Pedro Mandagará Ribeiro (IL); Sergio Ricardo Menezes Mateus 9 

(FCE). Convidadas: Alice Cidade da Silva Ferraz (DPI, CAPRO); Vanessa Oliveira 10 

Tavares (SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências 11 

justificadas: Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM); Juliana Cabral Perissè 12 

(DPI). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA. 1) Informes: 1.1) 13 

A Presidente deu as boas-vindas ao Prof. André Luís Brasil e fez um rápido relato das 14 

atividades já realizadas pelo COPEI. 1.2) A Presidente apresentou o portfólio de 15 

infraestrutura de pesquisa e inovação lançado pelo DPI recentemente, depois de dois 16 

anos de levantamento. O portfólio está disponível na página do DPI na internet. 1.3) A 17 

Presidente informou que já saiu o resultado dos professores contemplados no Edital 03 18 

de Auxílio a Pesquisador DPI/DPG. O próximo passo será o pagamento aos 19 

contemplados. 1.4) Profa. Iracilda falou sobre o número da Revista Participação com os 20 

56 projetos que participaram do webnário do COPEI. O acesso à revista será somente 21 

online no site da revista. 2) Aprovação da ata da vigésima quinta reunião do COPEI, 22 

realizada dia 20/10/2020. Não houve quórum para aprovação da ata. 3) Aprovação VT 23 

proposto pela SECOM: A Presidente falou que o VT faz parte da estratégia de 24 

captação de recurso. Ela mostrou o vídeo gravado pela atriz Camila Márdila. O texto é 25 

sucinto e genérico e será gravado por outras categorias de embaixadores. A Presidente 26 

disse que a dificuldade maior está na categoria de pesquisadores, pois a maioria dos 27 

contactados relataram restrições contratuais relacionadas à solicitação de recursos, 28 

mas eles foram unânimes em sugerir fazer um vídeo falando sobre a importância das 29 

pesquisas da UnB, a parceria que eles têm – ou já tiveram - com a Universidade, o 30 

reconhecimento pelo trabalho da UnB, sem falar em doações. A Presidente solicitou que 31 

a servidora Vanessa (SECOM) providenciasse um outro texto não vinculado à doação, 32 

apenas valorizando as ações da UnB na pandemia. Profa. Michele observou que no 33 

final do vídeo consta a palavra Apoio, sem citar quem está apoiando essa iniciativa. A 34 

Presidente sugeriu retirar a palavra. Deliberação: VT aprovado informalmente para que 35 

a SECOM dê continuidade ao trabalho. Na próxima reunião esse item será votado 36 

formalmente. 4) Proposta de Coletânea COPEI: O Prof. Pedro falou em nome do 37 



subcomitê editorial. Ele disse que o subcomitê discutiu sobre qual seria o caráter do 38 

livro, a quantidade de volumes, publicação de volumes online mais amplos e excertos 39 

ou apresentações gráficas dos projetos para publicação impressa, se houver recurso. 40 

Prof. Pedro informou que fez um rascunho de chamada e enviou para os membros do 41 

subcomitê. A Presidente sugeriu aprovar a chamada de prospecção para que o COPEI 42 

tenha ideia do número de interessados. Se muitos pesquisadores demonstrarem 43 

interesse, é preciso fazer um edital mais seletivo. A Presidente solicitou que o subcomitê 44 

redija o e-mail para que o DPI envie via InfoUnB. 5) Projetos Covid em execução até 45 

o momento. A Presidente apresentou o levantamento dos projetos que já estão em 46 

execução, alguns já têm financiamento e outros não. Foram 33 projetos aprovados na 47 

1ª Chamada COPEI e 2 aprovados na 2ª Chamada, sendo: 4 projetos financiados pelo 48 

MEC, 1 pela APAES, 1 pelo SENAI, 1 por emenda parlamentar do senador Izalci Lucas, 49 

7 pela FUB e FCE e 21 financiados pela FAP-DF em acordo com a Finatec. Além destes, 50 

4 projetos foram aprovados pelo COPEI fora das chamadas: 1 com financiamento do 51 

MCTI, 1 com recurso do MEC, 1 por emenda parlamentar, 1 por um órgão da ONU. Um 52 

outro projeto será financiado pelo MEC, processo ainda em andamento. Sem repasse 53 

financeiro, temos 3 projetos: 2 do Instituto Butantan, um deles refere-se à vacina, e 1 do 54 

Instituto D’Or. O edital COPEI DPI/DEX contemplou 56 projetos. Temos, portanto, um 55 

total de 98 projetos em execução. Se todos tiverem interesse em participar da coletânea, 56 

talvez seja necessário fazer uma seleção ou dividir em diferentes volumes. A Presidente 57 

informou que a homologação do parecer do processo 23106.100644/2020-76, relatado 58 

pelo Prof. Gladston Luiz e que entraria como item extra-pauta, não será possível porque 59 

não houve quórum. Prof. Marcelo Ladeira voltou a sugerir a divulgação do fundo de 60 

doações para alunos e professores, sensibilizando-os a contribuir com a UnB uma vez 61 

que o plano da SECOM visa somente o público externo. A Presidente solicitou que a 62 

SECOM faça uma matéria impessoal nesse sentido, mas o Prof. Marcelo Ladeira 63 

sugeriu enviar um e-mail a alunos e professores. Prof. Gladston concordou com a 64 

proposta do Prof. Marcelo Ladeira e disse que, quando os alunos se engajam, eles se 65 

mobilizam e divulgam informalmente. Prof. Gladston sugeriu que os itens da ata que 66 

não necessitam de discussão fossem aprovados por e-mail. As pessoas fariam suas 67 

observações e aprovava por e-mail. A servidora Alice alertou que o regimento da UnB 68 

não cita este tipo de aprovação e alertou que o procedimento pode não ser legal. A 69 

Presidente afirmou que é possível esperar a aprovação da ata na próxima reunião. Ela 70 

disse que vai solicitar o empenho dos membros para participar das próximas reuniões. 71 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e um minuto, 72 

da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente ata. 73 


