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

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

BRASÍLIA (COPEI), realizada remotamente dia seis de outubro de dois mil e vinte, às 3 

dez horas e nove minutos, com a presença dos seguintes membros: Renata Aquino da 4 

Silva (Vice-Presidente); André Luís Brasil Cavalcante (FT); Brenno Amaro da Silveira 5 

Neto (IQ); Carla Aguiar Rocha (FGA); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); Germana 6 

Menezes da Nóbrega (IE); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Iracilda Pimentel 7 

Carvalho (DEX; FE); Juliana Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); Marcelo Ladeira 8 

(IE); Marcelo de Macedo Brígido (IB); Michele Teresa Marques (PCTec; FT); Patrícia 9 

Cristina da Silva Pinheiro (IH); Pedro Mandagará Ribeiro (IL); Sergio Ricardo Menezes 10 

Mateus (FCE); Sérgio Ronaldo Granemann (DPG; FT). Convidadas: Raíssa Gomes 11 

(SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências justificadas: 12 

Cláudia Naves David Amorim (Presidente); Marileusa Dosolina Chiarello (DPI/CDT; FS); 13 

Natan Monsores de Sá (FS). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE 14 

PAUTA. 1) Informes: 1.1) Prof. Gladston Luiz informou que foi reconduzido como 15 

representante da CAPRO no COPEI na reunião do Consuni do dia dois de outubro. No 16 

entanto, ele não sabia se a reitora já havia assinado o ato. 1.2) A Vice-Presidente deu 17 

as boas-vindas ao novo membro do COPEI, Prof. André Luís Brasil Cavalcante, 18 

representante da FT. 1.3) A Vice-Presidente informou sobre as disciplinas Pesquisa 19 

Científica em Grandes Temas 1 e 2. Foram criadas dezenove turmas de Pesquisa 20 

Científica em Grandes Temas 1 e nove turmas de Pesquisa Científica em Grandes 21 

Temas 2. Segundo ela, essas disciplinas vão colaborar na construção dos créditos dos 22 

alunos e na possibilidade de trabalhar com a realidade da pandemia para o aprendizado. 23 

A Profa. Germana deu seu depoimento positivo como uma das professoras que está 24 

ofertando esta disciplina de maneira compartilhada. A Vice-Presidente sugeriu que a 25 

SECOM faça uma divulgação das disciplinas, principalmente para que os alunos tenham 26 

conhecimento delas. 2) Aprovação das três últimas atas do COPEI. A ata da 21ª 27 

reunião ordinária, do dia 25/08/20, foi aprovada com duas abstenções.  A ata da 22ª 28 

reunião ordinária, do dia 08/09/20, foi aprovada com quatro abstenções e a ata da 23ª 29 

reunião, do dia 22/09/20, também foi aprovada com quatro abstenções. 3) 30 

Homologação do parecer nos processos 23106.088599/2020-74, 31 

23106.054802/2020-17 e 23106.093140/2020-92. Esses três processos chegaram pelo 32 

SEI porque já têm algum financiamento, por isso o trâmite é diferente dos projetos 33 

submetidos na chamada de fluxo contínuo, via formulário do Google Forms. 3.1) A Vice-34 

Presidente leu o parecer do processo 23106.093140/2020-92, elaborado pelo Prof. José 35 

Roberto de Souza Almeida Leite (FM), membro do COPEI. O Prof. Marcelo Ladeira 36 

observou que o parecerista atribuiu as notas sem emitir um parecer detalhado, o que, 37 



na sua opinião, dificulta a aprovação pelos membros que não conhecem o processo 38 

como um todo. Ele sugeriu devolver o processo para complementação do parecer. A 39 

servidora Juliana esclareceu que a CAPRO passou para o COPEI a competência de 40 

aprovação dos projetos relacionados à COVID-19. O COPEI está seguindo a Resolução 41 

nº 003/2020 da CAPRO, que prevê a homologação do parecer. A resolução não 42 

especifica como seria o parecer, se teria ou não uma parte subjetiva. Como não há essa 43 

previsão, os membros do COPEI podem recomendar que os pareceres venham, a partir 44 

de agora, com um pronunciamento por texto, além da avaliação métrica. A Vice-45 

Presidente sugeriu orientar os professores nesse sentido. Prof. Marcelo Brígido 46 

concordou que o parecer seja mais explicativo, que mostre a relevância do projeto e que 47 

contenha a decisão do parecerista, aprovando ou não a proposta. Ele lembrou que, 48 

quando o projeto envolve acordo com outras instituições, há regras da UnB que 49 

precisam ser seguidas, por isso é importante apresentar um parecer explicando todos 50 

esses detalhes.  Deliberação: Os membros foram unânimes em devolver o processo 51 

23106.093140/2020-92 recomendando a complementação do parecer. 3.2) Com 52 

relação ao processo 23106.054802/2020-17, a servidora Juliana leu, a pedido da Vice-53 

Presidente, o parecer apresentado pelo Prof. Natan Monsores (FS). Após a leitura, 54 

Profa. Patrícia sugeriu substituir a expressão “indivíduos menores de idade” por 55 

“indivíduos com menos de dezoito anos”, expressão mais adequada. Deliberação: 56 

Parecer elogiado e aprovado com a sugestão de substituição apontada pela Profa. 57 

Patrícia. 3.3) O parecer do processo 23106.088599/2020-74 foi elaborado pelo Prof. 58 

Pedro Mandagará Ribeiro (IL) e também só continha as notas, sem um texto explicativo. 59 

A diferença é que o parecer já tinha sido aprovado ad referendum pela presidente do 60 

COPEI e já estava tramitando. Deliberação: Os membros do COPEI votaram 61 

unanimemente em devolver o processo para adequação do parecer visto que a não 62 

homologação nessa reunião não iria penalizar o andamento do processo. A Vice-63 

Presidente informou que o parecer será homologado na próxima reunião. 4) Comissão 64 

Executiva de Captação de Recursos. Prof. Khalil atualizou os membros do COPEI 65 

sobre as últimas ações da comissão executiva. A comissão decidiu pelo site doe.unb.br, 66 

por ter uma pronúncia mais fácil e por permitir sua continuidade após a pandemia da 67 

Covid-19. Esse site vai direcionar os visitantes diretamente ao site de doações da 68 

Finatec. Ele informou que a SECOM já está providenciando os convites para enviar à 69 

comissão de honra. Os VTs também estão sendo pensados. As emissoras serão 70 

convidadas a veicular os VTs gratuitamente. A Vice-Presidente afirmou que esse é o 71 

momento dos preparativos e que logo aparecerão os resultados. Ela agradeceu a 72 

dedicação do prof. Khalil, da comissão executiva e da SECOM. 5) Subcomitê de 73 

Parcerias Institucionais e Gestão do Fundo de Doações - Critérios de distribuição 74 



de recursos. Profa. Patrícia informou que o subcomitê se reuniu na semana passada 75 

para discutir a pauta única: a metodologia de distribuição de recursos do Fundo de 76 

Doações Covid-19 UnB em Ação. O subcomitê decidiu criar cotas de R$ 5 mil reais. 77 

Elas vão funcionar de forma cíclica, ou seja, toda vez que o fundo atingir um determinado 78 

valor, os recursos serão distribuídos entre os coordenadores de projetos que aderirem 79 

às cotas, mediante assinatura de um termo de adesão. O subcomitê só vai decidir sobre 80 

as doações direcionadas ao fundo geral e às categorias. Nesses casos, a distribuição 81 

seguirá a classificação dos projetos no portfólio. As doações feitas para projetos 82 

específicos serão destinadas a esses projetos. A Vice-Presidente informou que até 83 

15/09/20 foram arrecadados R$ 15.310,27:  R$ 5.305,27 para o fundo geral; R$ 9.635,00 84 

para o projeto “Manutenção de respiradores para ventilação invasiva utilizado no 85 

tratamento de Covid-19 que apresentam a Síndrome Respiratória Aguda Grave”; R$ 86 

150,00 para o projeto “Produção Local de Respiradores Mecânicos”; R$ 150,00 para o 87 

projeto “COVID – Colaboração para a vida”; R$ 20,00 para o projeto “Ocupações 88 

informais e Direito à água e Saneamento: mapeamento, dimensionamento e diretrizes 89 

para o suprimento hídrico emergencial” e R$ 50,00 para a categoria “Desenvolvimento 90 

de equipamentos hospitalares”. O DPI entrou em contato com o coordenador do projeto 91 

que recebeu os R$ 9.635,00 em doações para saber se ele quer receber esse valor 92 

agora (descontadas as taxas) ou se ele prefere esperar mais um pouco. Pelas regras 93 

do fundo, os projetos contemplados com as cotas continuam disponíveis no site para 94 

receber mais doações, mas vai para o final da fila. O recurso disponível no fundo geral 95 

poderá ser distribuído para atender projetos e ações pré-qualificados nas chamadas nas 96 

áreas que incluem as categorias. Segundo a Profa. Patrícia, a distribuição de recurso 97 

por meio de cotas permite executar os recursos até então disponíveis. Ela ressaltou que 98 

a expectativa é que, com a atuação da SECOM, a arrecadação será maior a partir de 99 

agora. Prof. Marcelo Ladeira questionou se houve alguma doação por parte da ADUnB. 100 

A Profa. Patrícia disse que a ADUnB colaborou com recurso para aquisição de EPIs 101 

para o HUB. Prof. Marcelo Ladeira destacou que o planejamento da SECOM é mais 102 

voltado ao público externo e sugeriu divulgar o fundo de doações internamente, entre 103 

alunos e professores. Ele indagou se essa ação geraria algum problema político. A Vice-104 

Presidente disse não ver problema em incentivar a doação entre o público interno da 105 

UnB, visto que o financiamento para pesquisa diminuiu. Ela sugeriu enviar uma carta à 106 

ADUnB informando dessa ação. A Vice-Presidente informou que o Prof. Wildo 107 

conseguiu uma doação de máscaras cirúrgicas da Organização Pan-Americana da 108 

Saúde (Opas/OMS) e que a Finatec está verificando como receber formalmente o 109 

material. Profa. Patrícia disse que faz parte da atual diretoria da ADUnB. A associação 110 

está fazendo o planejamento estratégico e uma das questões emergenciais que estão 111 



sendo pautadas é uma organização estruturada do sindicato em relação as dificuldades 112 

que os docentes estão enfrentando com a pandemia. Segundo ela, todas essas 113 

questões serão consideradas. Deliberação: Cota de R$ 5.000,00 aprovada por 114 

unanimidade. 6) Balanço de projetos aprovados pelo COPEI. A servidora Juliana 115 

disse que até o momento foram aprovados 195 projetos: 115 na 1ª chamada e 80 na 2ª 116 

chamada. Dos 115 projetos da 1ª chamada, 62 estão pendentes de financiamento e dos 117 

80 da 2ª chamada, 49 ainda carecem de financiamento. São 111 projetos pendentes de 118 

financiamento, totalizando 62 milhões de reais, aproximadamente. A média de avaliação 119 

de projetos pelos membros do COPEI é de 2 projetos por semana, muito abaixo da 120 

média da 1ª chamada. Só 5 projetos vieram via SEI, já com financiamento aprovado. Os 121 

demais vieram via formulário e foram encaminhados para um avaliador. A Vice-122 

Presidente parabenizou a atuação do COPEI nos seis meses de existência do comitê, 123 

agradeceu o trabalho de seus membros na avaliação dos projetos e pediu atenção aos 124 

prazos, especialmente agora que estamos nos aproximando do final do ano. Prof. 125 

Gladston lembrou que na próxima sexta-feira será assinado o termo formalizando o 126 

ingresso da UnB como membro da Enrich in Brazil, uma entidade europeia relacionada 127 

aos fundos de investimento de projetos com inovação na Europa. O presidente dessa 128 

entidade, Sr. Felipe Cassapo, aceitou ser um dos embaixadores do fundo de doações 129 

da UnB. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta 130 

e três minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente ata. 131 


