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

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

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

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

David Amorim (Presidente); Renata Aquino da Silva (Vice-Presidente); Brenno Amaro 5 

da Silveira Neto (IQ); Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); Gladston Luiz da Silva 6 

(CAPRO; IE); Gustavo Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM); Iracilda Pimentel Carvalho 7 

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

Marcelo de Macedo Brígido (IB); Marileusa Dosolina Chiarello (DPI/CDT; FS); Michele 9 

Teresa Marques (PCTec; FT); Patrícia Cristina da Silva Pinheiro (IH); Pedro Mandagará 10 

Ribeiro (IL); Ricardo Titze de Almeida (FAV); Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE). 11 

Convidadas: Raíssa Gomes (SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). 12 

Ausências justificadas: André Luís Brasil Cavalcante (FT); Natan Monsores de Sá 13 

(FS). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA. 1) Informes: 1.1) 14 

A Presidente informou que o DPI finalizou o pagamento do edital COPEI-DPI/DEX 15 

01/2020. Foi possível financiar 56 projetos submetidos ao edital. O desafio agora é 16 

acompanhar esses projetos. A Presidente disse que futuramente o COPEI precisa 17 

deliberar sobre os procedimentos de acompanhamento e prestação de contas desses 18 

projetos, levando-se em conta a resolução da CAPRO que já existe. Exemplificando, ela 19 

informou que o DPI já recebeu um pedido de prorrogação de prazo de projeto e que 20 

esse tipo de solicitação será analisado pelo COPEI. O pedido recebido foi encaminhado 21 

para o mesmo avaliador que aprovou o projeto. A Presidente alertou que os membros 22 

do comitê vão passar a receber este tipo de demanda a partir de agora. 1.2) A 23 

Presidente informou que os professores Gladston Luiz e Gustavo Romero 24 

permaneceram como membros da CAPRO, consequentemente, vão permanecer como 25 

representantes da CAPRO no COPEI. 2) Aprovação da ata da vigésima quarta 26 

reunião do COPEI, realizada dia 06/10/2020. Ata aprovada com quatro abstenções. 3) 27 

Homologação do parecer nos processos 23106.088599/2020-74, 28 

23106.054802/2020-17 e 23106.093140/2020-92. 3.1) Prof. Pedro Mandagará (IL) 29 

complementou o relatório no processo 23106.088599/2020-74 e destacou a importância 30 

do projeto em parceria com um órgão da ONU. Deliberação: Parecer aprovado por 31 

unanimidade. 3.2) Prof. José Roberto Leite (FM) também complementou o parecer no 32 

processo 23106.093140/2020-92, justificando cada nota. Deliberação: Parecer 33 

aprovado com uma abstenção. 3.3) O parecer do processo 23106.054802/2020-17 foi 34 

aprovado na última reunião do COPEI. A servidora Juliana leu apenas a atualização 35 

feita pelo Prof. Natan Monsores (FS), acatando uma sugestão da Profa. Patrícia. 4) 36 

Custos Indiretos projetos COPEI. A Presidente relembrou que, num primeiro 37 



momento, em caráter excepcional, devido à emergência da pandemia e da necessidade 38 

de rápida ação através dos  projetos de combate à Covid-19, houve necessidade de 39 

acelerar os trâmites internos na Universidade de Brasília de todos os processos 40 

relacionados à emergência, baseando-se na Lei n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 41 

na Medida Provisória n.º 926, de 20 de março de 2020 e no Decreto Legislativo n.º 6, 42 

de 20 de março de 2020 e no ato 0483/2020 da Reitoria da UnB. Os projetos Covid-19 43 

foram isentos de custos indiretos, sendo recursos oriundos de instrumentos celebrados 44 

especificamente para o combate à Covid-19, incluindo, majoritariamente, recursos para 45 

compra de insumos e equipamentos. Passado o primeiro momento crítico e 46 

emergencial, encaminha-se pela retomada da cobrança de custos indiretos. Prof. 47 

Marcelo Brígido concordou que a Universidade cobre estes custos, principalmente se 48 

forem da iniciativa privada. Prof. Gustavo Romero manifestou-se favoravelmente à 49 

continuidade dos custos indiretos, a menos que exista uma justificativa em caráter 50 

excepcional. Profa. Renata Aquino também concordou em adotar a resolução dos 51 

custos indiretos, cobrando tanto de órgãos públicos quanto da iniciativa privada. Prof. 52 

Marcelo Ladeira acha justa a retomada da cobrança de custos indiretos. A Presidente, 53 

então, encaminhou a votação para a retomada dos custos indiretos em projetos COVID-54 

19. Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade. 5) Livro(s) COPEI: primeiras 55 

ideias. A Presidente reuniu-se recentemente com o Prof. Enrique Huelva, vice-reitor. 56 

Ele achou a ideia da coletânea muito boa e pediu para dar continuidade ao projeto. A 57 

Presidente sugeriu começar a trabalhar em uma publicação com projetos que já tenham 58 

resultados relativamente maduros ou parciais, separados por área de conhecimento ou 59 

por temas dentro da Covid-19. Como se trata de uma coletânea de livros, a Presidente 60 

ressaltou que precisa ser um trabalho profundo, que traga resultados. Ela questionou 61 

como o COPEI vai selecionar os projetos: se o subcomitê editorial se debruça sobre os 62 

projetos e avalia quais poderiam já ter resultados ou se o COPEI faz uma chamada. 63 

Prof. Pedro sugeriu fazer um edital, pois, segundo ele, para compor a coletânea, é 64 

preciso um texto mais elaborado, por isso é necessário que o coordenador esteja 65 

disposto a fazer os ajustes solicitados. Ele aprovou a divisão por áreas, mas acha que, 66 

provavelmente, as áreas médicas devem ter mais espaço na publicação. Prof. Marcelo 67 

Brígido falou que é preciso lançar o edital primeiramente para que as pessoas 68 

apresentem o resumo do trabalho. Em seguida, o COPEI dimensiona a quantidade de 69 

interessados e separa as áreas depois de saber qual foi a real demanda. A Presidente 70 

solicitou então que a comissão comece a elaborar o edital para que, se possível, a 71 

primeira versão seja apresentada na próxima reunião do COPEI. O Prof. Davi 72 

Alexsandro vai reforçar a subcomissão editorial, composta pelos membros Cláudia 73 

Naves, Germana Menezes, Marcelo Brígido e Pedro Mandagará. 6) Campanha 74 



Captação de Recursos para o Fundo de Doações. Prof. Khalil falou que, após 75 

entendimentos com a SECOM, foram enviados 44 convites relativos à divulgação do 76 

fundo. Até o momento apenas Camila Márdila e Célia Porto manifestaram-se 77 

favoravelmente. Com relação à comissão de honra, três confirmações. A servidora 78 

Juliana lembrou que alguns jornalistas não vão poder participar por causa do contrato 79 

com algumas emissoras. A Presidente sugeriu terminar de compor a comissão de honra, 80 

depois focar nas demais metas. Ela sugeriu também se aconselhar com o Sr. Paulo 81 

(SECOM), pois o envio dos e-mails não alcançou o sucesso esperado. Depois que a 82 

comissão de honra estiver montada, parte-se em busca dos possíveis financiadores. 7) 83 

Disciplinas Pesquisa Científica em Grandes Temas 1 e 2. A Presidente informou que, 84 

quando as disciplinas foram criadas, a Profa. Patrícia deu a ideia que o COPEI 85 

acompanhasse a execução das disciplinas e fizesse uma avaliação no final do semestre. 86 

Profa. Patrícia ratificou a ideia e a importância da avaliação. Numa análise rápida e 87 

parcial, ela disse que as disciplinas foram um sucesso e oportunizaram a discussão do 88 

tema Covid em várias áreas de ensino. A disciplina Pesquisa Científica em Grandes 89 

Temas 1 ofertou 19 turmas, de 1 a 23 alunos. A Pesquisa Científica em Grandes Temas 90 

2 ofertou 9 turmas, com a mesma média de alunos. Profa. Patrícia falou que pensou em 91 

se reunir com os professores responsáveis por essas disciplinas para conhecer os 92 

pontos positivos e negativos, bem como perguntar a sugestão deles para o próximo 93 

período. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e 94 

nove minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a presente ata. 95 


