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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA, INOVAÇÃO E

2

EXTENSÃO DE COMBATE À COVID-19 DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (COPEI),

3

realizada remotamente dia dois de junho de dois mil e vinte, às dez horas e cinco

4

minutos, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves David Amorim

5

(Presidente); Brenno Amaro da Silveira Neto (IQ); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira

6

(IQ); Francisco Assis de Oliveira Nascimento (FT); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE);

7

Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); Joanlise Marco de Leon Andrade (IE);Juliana

8

Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); Marcelo de Macedo Brígido (IB); Marileusa

9

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

10

Pinheiro (IH); Pedro Mandagará Ribeiro (IL); Rafael Timóteo de Sousa Júnior (FT);

11

Renata Aquino da Silva (PCTec; FUP); Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE); Wildo

12

Navegantes de Araújo (COES; FCE). Convidados: Alice Cidade da Silva Ferraz (DPI,

13

CAPRO), Jéssika

14

(SECOM), Roberto Casemiro (DPI/NCOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares

15

(DPI/DIRPE). Ausência justificada: Marcelo Ladeira (IE). Dando início à ordem do dia,

16

seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente informou que o fundo

17

de doações ainda não foi viabilizado. Está aguardado o último parecer da Procuradoria

18

Federal junto à UnB (PF/UnB). 1.2) A Presidente falou que a FAP-DF ainda não deu

19

uma resposta quanto aos projetos que serão, de fato, financiados. Só depois do

20

recebimento do comunicado oficial da FAP será enviado um e-mail aos professores. Ela

21

informou ainda que um dos primeiros projetos financiados sofreu várias modificações.

22

Nesse sentido, a FAP solicitou que o COPEI o reavaliasse, pois o orçamento foi

23

aumentado substancialmente. O projeto foi enviado, então, ao mesmo parecerista, Prof.

24

Marcelo Brígido, para nova avaliação. 2) Aprovação da ata da oitava reunião do

25

COPEI, realizada dia 26/05/2020. Deliberação: Ata aprovada por unanimidade. 3)

26

Apresentação da versão final do Portfólio de Projetos. O documento foi elaborado

27

pelo Subcomitê de Parcerias Institucionais com a ajuda do servidor Roberto Casemiro

28

(DPI/NCOM). O Prof. Rafael Timóteo começou relembrando que foram enviadas cartas

29

a diversos órgãos públicos. Essa ação resultou numa reunião com o MEC que, apesar

30

de não ter resultado em aporte financeiro, foi importante para abrir portas para o envio

31

de eventuais recursos posteriormente. Ele explicou que faltava, no entanto, um

32

instrumento para apresentar os projetos da UnB aos possíveis parceiros, por isso foi

33

criado o portfólio. Depois da apresentação, os membros do COPEI sugeriram pequenos

34

ajustes, como a inclusão do e-mail do DEX e a substituição de ícones. A Presidente

35

disse que, ao finalizar o fundo de doações, essa informação poderá ser incluída no

36

portfólio. 4) Proposta Webinar (PCTec). Profa. Renata informou que o PCTec está

37

organizando a maratona de inovação COVIDAS UnB, voltada a fomentar ações com

Soares dos Santos Raimundo (DPI, CAPRO), Raíssa Gomes

38

foco na fase de retomada às atividades presenciais. A maratona conta com a parceria

39

do Decanato de Pesquisa e Inovação, Decanato de Extensão, COES e LAPPIS (FGA).

40

Trata-se de uma competição online em três áreas: tecnologias digitais, desenvolvimento

41

de dispositivos e tecnologias sociais e planejamento. Cada área poderá inscrever quinze

42

equipes com, pelo menos, 50% de alunos da UnB, tanto da graduação quanto da pós-

43

graduação. O PCTec vai disponibilizar recursos próprios para premiar as três melhores

44

soluções apresentadas em cada uma das áreas. Como é uma ação relacionada à

45

COVID-19, a Profa. Renata propôs que a maratona seja uma ação apoiada pelo COPEI

46

e seja incluída no portfólio de ações. A Presidente lembrou que o DPI e o DEX também

47

aportaram recursos para essa iniciativa a fim de viabilizar as soluções com condições

48

de serem implementadas. Ela solicitou que a Profa. Renata traga os problemas listados

49

no edital da maratona para serem discutidos na próxima reunião do COPEI. 5) Projeto

50

Mulheres na Ciência. A profa. Renata falou que tem recebido vários artigos e

51

publicações sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres cientistas durante a

52

pandemia. Ela sugeriu que o COPEI, além de suas atribuições, propusesse momentos

53

de discussão sobre a pesquisa, inovação e extensão no contexto da pandemia, como

54

por exemplo, um webinar sobre a questão da mulher pesquisadora nesse contexto. A

55

profa. Iracilda apoiou a proposta e informou que o DEX já tem alguns projetos da FUP

56

institucionalizados nessa área. A Presidente sugeriu a formação de um grupo de

57

trabalho composto pelos professores Khalil Portugal, Michele Marques, Patrícia

58

Pinheiro, Pedro Mandagará, Renata Aquino e Iracilda Pimentel. Ela ressaltou a

59

importância de o DEX assumir um protagonismo nessa ação. Deliberação: Sugestão

60

acolhida. 6) Laboratórios: comunicado em nome do COPEI sobre prevenção à

61

COVID-19. A Presidente informou que há, aproximadamente, cem laboratórios

62

envolvidos nos 159 projetos aprovados nas chamadas até agora. Ela sugeriu fazer um

63

informe aos professores contemplados, alertando-os para os cuidados a serem tomados

64

ao trabalharem presencialmente nos laboratórios. Informou que fez uma consulta ao

65

COES sobre as informações que deveriam ser comunicadas aos coordenadores de

66

laboratório. A Presidente leu a resposta do COES mencionando a retomada em fases.

67

Ela ressaltou que muitos laboratórios não pararam suas atividades e que agora os

68

projetos aprovados na chamada devem iniciar a execução das pesquisas. O COES deu

69

as orientações essenciais e reforçou a necessidade de continuar seguindo as

70

recomendações das áreas de saúde. A Presidente falou que é importante que o COPEI

71

se manifeste nesse momento em que os projetos vão ter início. A Profa. Patrícia falou

72

da possibilidade de testagem nos servidores envolvidos nessas atividades. A Presidente

73

concordou que seria ideal fazer o teste, mas lembrou que essa ação não é

74

responsabilidade do comitê e se propôs levar a questão ao vice reitor. Profa. Renata

75

concordou em enviar as diretrizes de segurança do COES aos coordenadores de

76

laboratórios. O Prof. Marcelo Brígido informou que os laboratórios do IB estão quase

77

todos parados. Só há movimento por parte dos alunos estão prestes a defender, mas

78

ressaltou que eles estão seguindo os protocolos de segurança. O Prof. Wildo atualizou

79

a discussão que está acontecendo no Comitê Gestor sobre a segurança nos

80

laboratórios. Ele falou que o COES está aproveitando o momento para implementar

81

políticas estruturantes, entre elas: a criação de um núcleo de vigilância em saúde e as

82

orientações relacionadas a DSQVT que pressupõem a inspeção em todos os

83

laboratórios, independente se estão ou não sendo usados para pesquisas da COVID-

84

19. Ambas as políticas foram apresentadas ao CCAR. A Presidente reconheceu a

85

importância das políticas estruturantes, mas sugeriu enviar recomendações mínimas

86

aos laboratórios envolvidos nos projetos da chamada, que estão na iminência de iniciar

87

as pesquisas. Profa. Patrícia concordou com o envio do comunicado, incluindo a

88

recomendação da testagem para maior segurança. O Prof. Wildo falou sobre o custo de

89

um teste rápido e da dificuldade de consegui-los no mercado, além dos possíveis

90

entraves orçamentários da UnB. Profa. Patrícia insistiu afirmando que, em cada etapa

91

da retomada, a Universidade precisa criar as condições necessárias para o retorno

92

seguro. Ela reforçou que o papel do COPEI é indicar o caminho correto na retomada.

93

Prof. Marcelo Brígido lembrou que os terceirizados estão trabalhando normalmente e

94

que estão expostos à contaminação porque muitos são usuários de transporte público.

95

Profa. Renata falou que é necessário enviar um comunicado aos coordenadores dos

96

projetos repassando as orientações do COES. Por outro lado, deve-se consultar o

97

Comitê Gestor sobre as questões relacionadas à segurança do trabalho e à testagem

98

e, por fim, ela considera que o papel de cobrar a aplicação de testes não cabe ao COPEI,

99

mas à ADUnB. A Profa. Patrícia discordou que esse seja um papel só da ADUnB, mas

100

principalmente da instituição que precisa garantir as condições de trabalho dos seus

101

servidores. A Presidente propôs fazer um primeiro comunicado aos coordenadores dos

102

projetos com as recomendações do COES sobre o funcionamento dos laboratórios e,

103

ao mesmo tempo, consultar o CCAR e o COES sobre a possibilidade de testar os

104

integrantes desses laboratórios, bem como a necessidade de prover segurança (predial

105

e laboratorial), EPIs e limpeza aos usuários desses espaços. Deliberação: Aprovado

106

por unanimidade. 7) Inserção de Projetos de Pesquisa como alternativa curricular

107

na fase de retomada. Item retirado de pauta. A Presidente informou que vai fazer uma

108

breve apresentação no power point para ser discutida na próxima reunião. Nada mais

109

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e nove minutos, da qual eu,

110

Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente ata.

