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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA,

2

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

3

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

4

às dez horas e quatro minutos, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves

5

David Amorim (Presidente); Renata Aquino da Silva (Vice-Presidente); André Luís Brasil

6

Cavalcante (FT); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); Germana Menezes da

7

Nóbrega (IE); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Gustavo Adolfo Sierra Romero

8

(CAPRO; FM); Khalil Portugal (IF); Marcelo Ladeira (IE); Marcelo de Macedo Brígido

9

(IB); Natan Monsores de Sá (FS); Paulo Eduardo Narcizo de Souza (IF); Ricardo Titze

10

de Almeida (FAV); Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE); Sérgio Ronaldo Granemann

11

(DPG; FT). Convidadas: Raíssa Gomes (SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares

12

(DPI/DIRPE). Ausências justificadas: Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); Marileusa

13

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

14

Cristina da Silva Pinheiro (IH); Pedro Mandagará Ribeiro (IL); Symone Rodrigues Jardim

15

(DEG; IdA); Wildo Navegantes de Araújo (COES; FCE). Dando início à ordem do dia,

16

seguimos aos ITENS DE PAUTA. 1) Informes: 1.1) A Presidente falou sobre a

17

participação da UnB na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada de 07

18

a 13 de dezembro de maneira presencial-virtual. Segundo a Presidente, a participação

19

da UnB foi possível graças aos projetos do COPEI, em especial os que participaram do

20

webnário e tinham vídeos gravados. Ela ressaltou também a importância do trabalho da

21

SECOM selecionando as notícias que foram colocadas nos monitores. O convite para a

22

UnB participar desse evento veio apenas uma semana antes, por isso não foi possível

23

fazer uma chamada, mas, segundo a Presidente, a participação foi importante para

24

marcar a presença da Universidade no evento. Ainda sobre a 17ª Semana Nacional de

25

Ciência e Tecnologia, a Profa. Renata falou sobre as palestras virtuais sobre Inteligência

26

Artificial organizadas pelo PCTec. Ela agradeceu a parceria do Instituto de Exatas/CIC

27

na curadoria do evento. O Prof. Gladston sugeriu que a Profa. Renata disponibilize o

28

link das palestras na página da UnB para que ele possa divulgá-lo também no site do

29

CIC. 1.2) A Presidente informou que a FAP-DF estava num imbróglio jurídico que

30

resultou num corte significativo de sua receita. A SBPC e outras instituições, como

31

EMBRAPA, UnB e UCB, estão tentando reverter essa redução no percentual. Um dos

32

argumentos para o corte na receita da fundação era que não havia demanda de ciência

33

e tecnologia suficientes para gastar os 2% da receita do DF destinados à FAP. O outro

34

argumento é que a fundação não consegue investir os recursos destinados a ela por

35

problema estrutural. A Presidente informou que fez um levantamento exaustivo das

36

diversas demandas da UnB, incluindo os projetos do COPEI, e chegou-se a uma

37

demanda anual, só da UnB, em torno de R$ 270 milhões. Com relação ao segundo

38

argumento, ela disse que a UnB levou um projeto da FACE, em fase de finalização, que

39

propõe a reestruturação e melhoria nos sistemas de gestão da FAP-DF. No projeto, há

40

uma série de diagnósticos e soluções propostos. Segundo a Presidente, tanto o

41

levantamento quanto o projeto são documentos robustos elaborados para fazer essa

42

mobilização. Prof. Marcelo Brígido elogiou a iniciativa da Presidente e disse que essas

43

ameaças são reais e estão acontecendo em todo o Brasil, inclusive na FAPESP. Ele

44

concordou que a FAP-DF não consegue gerenciar com eficiência os recursos, mas

45

discordou completamente de que não existe demanda para ciência e tecnologia no DF.

46

Ele informou que está circulando um abaixo-assinado na internet e chamou atenção

47

para a importância de todos assinarem o documento, em apoio às negociações que

48

estão sendo feitas. 1.3) A Presidente falou que há dois projetos da FAV que precisam

49

de relato. Ela lembrou que, no final do ano, os relatos precisam ser elaborados com

50

muita rapidez para ter tempo suficiente para tramitar nas outras instâncias. Ela

51

perguntou se algum membro teria disponibilidade para relatá-los. O Prof. Natan

52

Monsores se colocou à disposição. 2) Aprovação da ata da vigésima sétima reunião

53

do COPEI, realizada dia 17/11/2020. Deliberação: Ata aprovada com duas abstenções.

54

3) Campanha de captação de recursos e 4) Portfólios segmentados: A Presidente

55

explicou que um dos objetivos da campanha de captação de recursos é ter uma atitude

56

mais proativa na arrecadação de recursos. Durante esse processo, notou o quanto é

57

importante ter uma comunicação ativa com a sociedade. Ela falou que já foram

58

realizadas algumas reuniões muito produtivas com os embaixadores e que, nestas

59

reuniões, surgiram outras perspectivas. Segundo a Presidente, a campanha de

60

captação de recursos da UnB está ganhando força com o início da veiculação de alguns

61

filmes pelas emissoras de TV. Prof. Khalil destacou a ajuda do Sr. Paulo Schnor

62

(SECOM) nesse processo e concordou com essa atitude mais proativa da Universidade.

63

Ela ressaltou a importância e a urgência de se criar um portfólio de projetos em inglês,

64

bem como a necessidade de segmentar o portfólio existente para apresentá-lo a outras

65

instituições sugeridas pelos embaixadores. Prof. Khalil fez um apelo por mais pessoas

66

dispostas a trabalhar na preparação do material para apoiar as ações dos

67

embaixadores. Ele defendeu que o embaixador precisa de orientação dos especialistas

68

antes de abordar determinados setores. A Presidente concordou com a ideia do portfólio

69

segmentado, disse que é uma questão técnica e que vai solicitar a segmentação. A

70

servidora Raissa destacou que as pessoas que compõem a comissão de honra são

71

hábeis em articulação e discurso e têm facilidade de acessar os possíveis apoiadores.

72

Ela sugeriu fazer um resumo dos projetos, em linguagem compreensível, para apoiar o

73

embaixador, e lembrou que a Universidade vai usar o prestígio do embaixador e não o

74

seu conhecimento técnico. A Presidente concluiu dizendo que, a partir do portfólio

75

segmentado, um professor vinculado à área escreveria uma espécie de resumo

76

executivo daqueles projetos a fim de embasar o embaixador na hora da abordagem.

77

Caso necessário, esse professor poderia participar das reuniões ou tirar dúvidas quando

78

solicitado. Encaminhamento: a Presidente vai solicitar que o servidor Roberto conclua

79

a segmentação do portfólio. Em seguida, vai destacar alguns membros do COPEI, dois

80

por área de conhecimento – caso não se coloquem à disposição - para fazerem o

81

resumo executivo daquele portfólio de projetos, um texto sucinto, mas informativo, com

82

aproximadamente 300 palavras. Os responsáveis por fazer o resumo ficarão disponíveis

83

para sanar eventuais dúvidas. Com todos os textos em mãos, ela sugeriu enviar à

84

SECOM para unificar a linguagem e fazer eventuais ajustes. Todos foram favoráveis a

85

esse encaminhamento. 5) Publicação de coletânea do COPEI: A Presidente reforçou

86

que há interesse da administração superior nessa coletânea e que existem muitas áreas

87

interessadas em fazer esse registro. Prof. Marcelo Brígido disse que, na última reunião

88

da comissão, foi sugerido fazer uma chamada mais ampla para os interessados em

89

participar, não limitado aos projetos do COPEI, mas dentro dessa temática de

90

enfrentamento da Covid-19. A ideia é fazer uma chamada preliminar com resumos, que

91

serão avaliados. A comissão chegou a fazer uma carta de chamamento, que ainda não

92

foi enviada em virtude das atividades do final de ano. Ele pretende enviar em janeiro

93

para que os interessados respondam até o final de fevereiro. A Presidente solicitou que

94

sejam incluídos três ou quatro critérios nessa comunicação para sondar a demanda. Ela

95

disse que os critérios são importantes para que o COPEI tenha argumento no caso de

96

recusar algum resumo. Prof. Marcelo Brígido enviou o texto para o grupo de WhatsApp

97

do COPEI. A Presidente leu o texto e a Profa. Renata sugeriu substituir a frase “poderão

98

participar todos os grupos incluídos no portfólio do COPEI” por “poderão participar todos

99

os projetos apoiados por órgãos de fomento e outros editais”, pois assim ter-se-ia um

100

crivo dos projetos. A Presidente sugeriu enviar o primeiro e-mail ainda em dezembro e

101

novamente em janeiro. Deliberação: todos concordaram com a sugestão da Profa.

102

Renata. A Presidente agradeceu e parabenizou o trabalho frutífero do COPEI nesse ano

103

difícil de 2020. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e

104

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

