
ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA, INOVAÇÃO 1 

E EXTENSÃO DE COMBATE À COVID-19 DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (COPEI), 2 

realizada remotamente dia dezoito de agosto de dois mil e vinte, às dez horas e dez 3 

minutos, com a presença dos seguintes membros: Cláudia Naves David Amorim 4 

(Presidente); Renata Aquino da Silva (Vice-Presidente); Germana Menezes da Nóbrega 5 

(IE); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM);  6 

Juliana Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); Marcelo de Macedo Brígido (IB); 7 

Marileusa Dosolina Chiarello (DPI/CDT; FS); Patrícia Cristina da Silva Pinheiro (IH); 8 

Pedro Mandagará Ribeiro (IL). Convidadas: Luana Macedo Cordeiro (DPI/DIRPE); 9 

Raíssa Gomes (SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências 10 

justificadas: Brenno Amaro da Silveira Neto (IQ); Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); 11 

Marcelo Ladeira (IE); Michele Teresa Marques (PCTec; FT); Ricardo Titze de Almeida 12 

(FAV); Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE); Wildo Navegantes de Araújo (COES; 13 

FCE). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informe: 1.1) 14 

A Vice-Presidente do COPEI, Profa. Renata Aquino, afirmou que o fundo de doações 15 

ainda carece de uma ação efetiva de divulgação para que tenha mais visibilidade. Na 16 

última semana, por exemplo, não houve uma única doação. Ela informou que já foi 17 

acertado o uso da ferramenta PayPal e que a Finatec está finalizando a abertura de uma 18 

outra conta para o fundo de doações no Banco Santander. Essa nova conta será aberta 19 

para atender uma procura da Fundação Universa, interessada em fazer doação. 20 

Segundo ela, apesar dos avanços legais, ainda falta dar visibilidade ao fundo. 2) 21 

Aprovação da ata da décima nona reunião do COPEI, realizada dia 11/08/2020. 22 

Deliberação: Não houve quórum para aprovação da ata. 3) Edital COPEI-DPI/DEX n. 23 

01/2020 - Auxílio a Pesquisador: Resultados. A Presidente informou que as 24 

servidoras do DPI, Luana e Juliana, estão finalizando os procedimentos. Ela ressaltou 25 

que esse edital foi mais trabalhoso do que o previsto visto que a maioria dos processos 26 

SEI não foram corretamente instruídos. Por outro lado, informou que a boa notícia é que 27 

a verba disponível no edital será maior do que a prevista inicialmente. Em seguida, a 28 

servidora Luana apresentou os dados preliminares do edital: 52 processos aprovados 29 

no valor de R$ 1,2 milhão, ou seja, o edital vai atender do 2º lugar da primeira chamada 30 

até o 19º da segunda chamada – as primeiras 32 posições. Destas, 19 processos foram 31 

encaminhados para readequação e receberão R$ 30 mil. Os orçamentos iniciais eram: 32 

na faixa de R$ 31 mil a R$ 100 mil foram readequados 8 processos; entre R$ 101 mil e 33 

R$ 500 mil, 9 processos; de R$ 501 mil a R$ 1 milhão, 1 processo; e superior a R$ 1 34 

milhão foi readequado 1 processo. A Presidente lembrou que os projetos que solicitaram 35 

financiamento nesse edital e receberem, vão sair do portfólio. A servidora Luana 36 

informou que ainda há 3 processos aguardando o resultado dos avaliadores, 1 processo 37 



foi recusado e 1 aguarda retorno do interessado, pois foi instruído erroneamente. Por 38 

fim, ela citou o caso de uma professora que se inscreveu duas vezes no edital, para dois 39 

projetos diferentes aprovados na chamada. Como o edital veda mais de uma inscrição 40 

por interessado, a servidora alertou a professora sobre essa impossibilidade e disse que 41 

a escolha do processo a ser analisado caberia ao COPEI. No entanto, os dois processos 42 

foram devolvidos porque ambos apresentavam falhas na instrução processual. Depois 43 

de mais de uma semana, a proponente só corrigiu um processo. A servidora Luana 44 

finalizou dizendo que a expectativa é que o resultado final seja divulgado na quinta-feira, 45 

a partir de então haverá dois dias para recursos e, depois desse prazo, será organizada 46 

a lista de credores para pagamento pelo DAF. A Presidente solicitou agilidade aos 47 

avaliadores que ainda estiverem com processos para serem avaliados. Com relação à 48 

professora que enviou dois processos, mas só corrigiu um, ela sugeriu considerar 49 

apenas o projeto retificado. O Prof. Marcelo Brígido comentou que a reformulação dos 50 

projetos reflete a falta de financiamento para a pesquisa e, nesse sentido, sugeriu tentar 51 

uma negociação com a FAP-DF, mesmo que seja difícil em virtude da troca do 52 

presidente da fundação. A Presidente também lamentou a saída do presidente e 53 

informou que a FAP já repassou R$ 13 milhões para os projetos da UnB relacionados à 54 

COVID-19. A Prof. Renata Aquino sugeriu então conversar com o Secretário de Ciência 55 

e Tecnologia, mas a Presidente disse que prefere esperar um pouco mais. 4) Webinário 56 

do COPEI: Resultados/impactos, direcionamentos e publicação. A Presidente 57 

agradeceu a todos que trabalharam no webinário, em especial ao Prof. Khalil, impecável 58 

na organização e mediação. O Prof. Khalil agradeceu o reconhecimento e afirmou que 59 

foi um grande aprendizado. Em seguida, ele fez algumas considerações sobre o evento. 60 

Disse que o resultado foi positivo e que, em média, cada plenária teve até o momento 61 

quatrocentas e cinquenta visualizações. Segundo ele, as falas dos convidados foram 62 

valiosas e necessárias. Os poucos problemas técnicos identificados foram relacionados 63 

à ausência de testes antes do início do webinário. Os participantes terão até o dia 25/08 64 

para enviar os resumos dos projetos para serem publicados. A partir desta data ele vai 65 

começar organizar a publicação. A Presidente falou que agora há um material bruto que 66 

poderá ser usado na estratégia de divulgação. Ela sugeriu que a publicação na revista 67 

seja feita por temas de interesse e que sejam usadas as mesmas categorias do portfólio. 68 

A Profa. Renata sugeriu também utilizar o material das apresentações para fazer pílulas 69 

de ciência e pequenos pockets de vídeos para serem divulgados nos canais de 70 

comunicação da UnB, pois, segundo ela, as apresentações foram feitas em linguagem 71 

acessível. A Presidente concordou que usar esse material para popularizar a ciência e 72 

que a Comissão de Captação de Recursos poderá utilizá-lo também no youtube da 73 

UnBTV, por exemplo. A Profa. Germana afirmou que vai usar esse material como 74 



referencial para suas disciplinas, direcionando os alunos para os vídeos. 5) Disciplinas 75 

sugeridas pelo COPEI. A Presidente disse que houve alguns problemas com relação 76 

às disciplinas Prática em Pesquisa Científica em Grandes Temas I e II. Profa. Patrícia 77 

relatou que foi acordado com a SAA que seriam criadas turmas para todos os 78 

departamentos/cursos da UnB para que os professores que tivessem pesquisas 79 

aprovadas pelo COPEI pudessem ofertá-las com o código do departamento a que 80 

pertencem. Porém, depois a Secretaria Acadêmica entendeu que, dado a quantidade 81 

de trabalho do momento, seria mais fácil criar as duas disciplinas só pela SAA. No 82 

entanto, a orientação do DPI via InfoUnB foi baseada na primeira conversa com a SAA. 83 

Quando abriu a matrícula na UnB essas disciplinas ficaram públicas, livres para 84 

qualquer aluno, começando aí as dificuldades na matrícula. Para resolver esses 85 

problemas, foi feita uma segunda reunião com a SAA na qual decidiu-se colocar apenas 86 

uma vaga para todas as disciplinas que já tinham sido ofertadas. O tempo para ajustar 87 

as matrículas foi estendido e o DPI enviou um novo InfoUnB orientando os professores 88 

a respeito. Segundo a Profa. Patrícia já existem 16 turmas ofertadas e, a partir de agora, 89 

ela vai entrar em contato com os professores que vão ofertar as disciplinas para saber 90 

as demandas e preferências deles, pois ela considera importante fazer esse 91 

acompanhamento no primeiro semestre de vigência das disciplinas. A SAA vai adotar 92 

um calendário mais flexível para que os professores criem a disciplina. Em seguida, a 93 

Presidente informou que surgiram dois casos inesperados: um professor que, embora 94 

esteja no portfólio de projetos, pediu para ministrar a disciplina num tema indiretamente 95 

relacionado à Covid; e uma professora que não tem projeto aprovado, mas deseja abrir 96 

uma turma de um projeto relacionado à Covid que não foi submetido ao COPEI. A 97 

Presidente falou que é preciso ser flexível evitando-se muitas restrições nesse 98 

momento. Profa. Patrícia concordou e reforçou que o objetivo das disciplinas é dar mais 99 

uma possibilidade de matrícula aos alunos, e lembrou que o COPEI não tem controle 100 

sobre essas questões. Antes de finalizar sua fala, ela sugeriu fazer uma consulta por 101 

meio do aplicativo Doodle para saber se será necessário alterar o dia e horário das 102 

reuniões do comitê em virtude do início das aulas. 6) Comissão Executiva de 103 

Captação de Recursos: atuação. A Presidente lembrou que falta apenas a indicação 104 

do representante da Finatec para que a comissão seja formalmente instituída. Ela 105 

solicitou que a Comissão Executiva e a Comissão de Gestão do Fundo de Doações se 106 

reúnam para organizar os trabalhos, pois as temáticas das comissões serão o foco do 107 

COPEI a partir de agora. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze 108 

horas e quinze minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente 109 

ata. 110 


