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

INOVAÇÃO E EXTENSÃO DE COMBATE À COVID-19 DA UNIVERSIDADE DE 2 

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia oito de setembro de dois mil e vinte, às 3 

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

Amorim (Presidente); Francisco Assis de Oliveira Nascimento (FT); Germana Menezes 5 

da Nóbrega (IE); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; 6 

FE); Juliana Cabral Perissè (DPI); Marcelo Ladeira (IE); Marcelo de Macedo Brígido (IB); 7 

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

Natan Monsores de Sá (FS); Pedro Mandagará Ribeiro (IL); Sérgio Granemann (DPG; 9 

FT). Convidadas: Raíssa Gomes (SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares 10 

(DPI/DIRPE). Ausência justificada: Khalil Portugal (IF). Dando início à ordem do dia, 11 

seguimos aos ITENS DE PAUTA. 1) Informes: 1.1) A Presidente do COPEI, Profa. 12 

Cláudia Naves, informou que o edital COPEI/DPI/DEX de auxílio `a pesquisador 13 

conseguiu financiar 47 projetos com a verba disponível. Ela falou que, se ainda houver 14 

alguma disponibilidade orçamentária, possivelmente dará para atender todos os 15 

projetos classificados no edital. Agora restaram 108 projetos no portfólio, totalizando R$ 16 

61.727.246,43 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e 17 

quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) a serem financiados. 1.2) A Presidente 18 

informou também que saiu uma matéria na Revista FAPESP, mês de setembro, com o 19 

título “Embalo da filantropia científica”. Essa matéria fala sobre a captação de recursos 20 

nas universidades públicas e cita o caso da UnB. 1.3) A servidora Raíssa sugeriu fazer 21 

uma matéria sobre os projetos que já foram financiados pelo edital e sobre os que ainda 22 

precisam de financiamento. A Presidente aprovou a sugestão e autorizou a servidora 23 

fazer a matéria com esse enfoque. 1.4) A Profa. Iracilda falou rapidamente sobre a 24 

Semana Universitária, pois a programação ainda não está fechada. A abertura será dia 25 

21/09/2020. 1.5) Em função do início das aulas, a Presidente falou que a Profa. Iracilda 26 

sugeriu que as reuniões do COPEI passassem a ser quinzenais, garantindo maior 27 

quórum e a participação mais efetiva dos membros. Os presentes manifestaram-se 28 

favoravelmente à ideia, acatando-a. As reuniões dos subcomitês ligados ao COPEI 29 

também passarão a ser quinzenais. Se houver necessidade, as reuniões voltarão a ser 30 

semanais. 2) Aprovação da Ata: Não houve quórum para a aprovação da ata da 21ª 31 

reunião do COPEI. 3) Planejamento sobre a captação de recursos: tarefas e etapas. 32 

A Presidente falou que o Sr. Paulo (SECOM) participou da última reunião dos 33 

subcomitês e todos os questionamentos feitos à Secretaria de Comunicação foram 34 

respondidos com propostas concretas, as quais estão sendo colocadas em ação agora. 35 

A Presidente apresentou ao COPEI o plano atualizado com as últimas ações e 36 

acrescentou que a estratégia de captação de recursos está sendo desenvolvida pela 37 



comissão executiva com base na divisão por segmento de doadores. Ela falou que a 38 

dúvida era o que a comissão de honra, formada por personalidades representativas, 39 

faria. Nesse sentido, a SECOM sugeriu algumas etapas: 1º) definir aproximadamente 40 

20 nomes - 4 para cada segmento - para integrar a comissão de honra do COPEI; definir 41 

o texto dos convites oficiais - a SECOM fará a arte com o texto que o Prof. Khalil já 42 

começou a fazer. A Presidente reforçou que é importante elaborar uma lista de possíveis 43 

doadores para cada segmento. Ela solicitou que os membros da comissão executiva 44 

comecem a fazer essa lista, com o auxílio dos demais integrantes do COPEI. Ela falou 45 

também que o DPI solicitará que os professores coordenadores de projetos sugiram 46 

nomes de possíveis parceiros para financiamento. 2º) Depois que os membros da 47 

comissão de honra aceitarem o convite, eles serão convidados para uma reunião solene 48 

com a reitora, para que se sintam parte do projeto como um todo. A Presidente falou 49 

que essa ação vai ficar como ação estruturante, para que a Universidade aprenda a 50 

fazer isso de forma mais sistemática. Ela não vai ficar restrita à questão da Covid-19, 51 

assim como foi abordado pela matéria da Revista Fapesp. Antes, porém, será 52 

necessário organizar o portfólio por segmento. Por exemplo: projetos envolvendo 53 

comunidades vulneráveis, projetos com ações dentro da cidade ou que propõem ações 54 

de recuperação da economia local ou de melhoria das habitações, são projetos com 55 

apelo mais forte entre a população em geral, assim como têm projetos com apelo mais 56 

forte na área política. Segundo a Presidente, é preciso fazer essa segmentação para 57 

enviar um portfólio adequado a cada membro da comissão de honra. A SECOM ficou 58 

responsável por ajudar na arte e design do portfólio. 3º) A terceira etapa refere-se às 59 

peças de divulgação que serão feitas por segmento. A SECOM sugeriu diferentes peças 60 

de divulgação, de acordo com o segmento. Nesta etapa, será feito um trabalho de 61 

assessoria de imprensa divulgando a participação dos integrantes da comissão de honra 62 

- artistas, músicos, ativistas, pessoas com maior visibilidade pela população em geral - 63 

na mídia geral e segmentada. Eles também terão seus nomes e perfis inseridos na 64 

versão de apresentação do portfólio e serão entrevistados para as matérias nos canais 65 

da UnB. Será solicitado que eles gravem vídeos de 15 a 30 segundos dando testemunho 66 

de apoio. Tais vídeos serão veiculados pelos canais oficiais da UnB e encaminhados 67 

para os canais de comunicação externo com pedido de veiculação gratuita. A Presidente 68 

disse que a ação dos membros do COPEI não é ligar para os embaixadores e falar com 69 

eles, nem os convidar para participar de reuniões junto com financiadores. O papel deles 70 

é mais simbólico, é emprestar o nome e a imagem em favor dessa ação. A UnBTV será 71 

a responsável pela produção dos vídeos. A Presidente falou que, na última reunião dos 72 

subcomitês, foi feita uma divisão de tarefas e que, agora, é preciso elaborar uma lista 73 

de embaixadores, de possíveis financiadores por segmento e uma primeira proposta de 74 



segmentação do portfólio atual. Foram criadas as seguintes duplas de trabalho: poder 75 

executivo – professores Khalil e Germana; poder legislativo – professores Natan e 76 

Patrícia; empresas – professoras Marileusa e Renata; fundações organizacionais 77 

privadas nacionais e internacionais – professores Gladson e Michele; e pessoas físicas 78 

– servidores Juliana e Paulo SECOM. A Presidente informou que recebeu alguns 79 

feedbacks e conseguiu fazer uma lista dos possíveis embaixadores. Nessa lista, 80 

constam muitos nomes no segmento população em geral, mas faltam nomes em outros 81 

segmentos. Em seguida, fez-se um brainstorming para fechar alguns nomes, 82 

principalmente nos segmentos que estão faltando. A próxima etapa é acionar a SECOM 83 

para fazer os convites, enviá-los e ver quantas respostas positivas serão recebidas. 84 

Prof. Marcelo Ladeira disse que sentiu falta do Poder Judiciário, do Ministério Público e 85 

da OAB. Ele falou que alguns ministros foram alunos e/ou professores na Faculdade de 86 

Direito. Prof. Gladston sugeriu incluir o nome do presidente da Enrich in Brazil, Felipe 87 

Cassapo, como embaixador de fundações e organizações. Ele sugeriu também o 88 

Sistema S, o CNI, CNT e CBIC como empresas privadas. Prof. Natan sugeriu as 89 

entidades de classe instaladas em Brasília, como os conselhos federais de medicina, 90 

farmácia, enfermagem, entre outros, e a Associação Comercial do DF. Segundo ele, 91 

essas entidades podem enviar malas diretas para os profissionais que representam. A 92 

Profa. Michele informou que incluiu o contato da Sra. Cláudia Valenzuela da ONU, da 93 

Associação Brasileira de Cimento Portand (ABCP), Sinduscon, Confies, CBIC, Sebrae, 94 

mais uma lista de empresas e bancos; todos possíveis financiadores. A Presidente disse 95 

que vai consolidar as listas - de possíveis embaixadores e possíveis financiadores - e 96 

vai enviar para que os demais membros do COPEI ajudem a complementá-las. 4) 97 

Publicação da Revista ParticipAção com os projetos que participaram do 98 

webnário. A Presidente disse que são artigos pequenos, entre 2 e 3 páginas. Ela 99 

ressaltou que alguns textos estão rasos e precisam ser revisados. Nesse sentido, pediu 100 

a colaboração de todos para revisar os artigos, pouco mais de 50, para que a revista 101 

saia com uma qualidade aceitável. Ela vai perguntar ao Prof. Khalil se todos precisam 102 

de revisão, ou só alguns. Fazendo uma divisão igual, cada professor vai revisar, no 103 

máximo, dois artigos. 5) Preparação para publicação do livro COPEI/COVID-19 104 

COPEI. A Presidente falou que essa ideia do livro envolveria também uma retrospectiva 105 

da atuação do COPEI, do ponto de vista estruturante das ações desenvolvidas,  que 106 

podem ficar de forma perene para a UnB, por exemplo: as chamadas prospectivas, a 107 

tramitação expressa de projetos, a prospecção do fundo de doações e financiamentos 108 

para os projetos, a criação da disciplina, entre outras. Essas ações estruturantes 109 

poderiam dar um capítulo do livro. A ideia, segundo a presidente, é selecionar alguns 110 

projetos por categoria - preferencialmente os que estiverem mais avançados na 111 



execução e que já tenham resultados - para compor os capítulos. No livro não entrariam 112 

todos os projetos. Eles poderiam ser mostrados de maneira geral no início e depois os 113 

capítulos restantes seriam divididos e aprofundados com os projetos mais avançados. 114 

Ela disse que vai conversar com a Editora UnB sobre a possibilidade de publicar o livro 115 

e pediu que o COPEI comece a pensar a respeito, no formato que ele vai ser elaborado. 116 

Possivelmente, será feita uma chamada para concretizar essa ideia. A Presidente 117 

comprometeu-se em trazer uma proposta mais amadurecida na próxima reunião. Nada 118 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e oito minutos, da 119 

qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente ata. 120 


