
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESQUISA, INOVAÇÃO E 1 

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

realizada remotamente aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez 3 

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

Amorim (Presidente); Brenno Amaro da Silveira Neto (IQ); Carla Aguiar Rocha (FGA); 5 

Davi Alexsandro Cardoso Ferreira (IQ); Francisco Assis de Oliveira Nascimento (FT); 6 

Germana Menezes da Nóbrega (IE); Gladston Luiz da Silva (CAPRO; IE); Gustavo 7 

Adolfo Sierra Romero (CAPRO; FM); Iracilda Pimentel Carvalho (DEX; FE); Joanlise 8 

Marco de Leon Andrade (IE); Jonas Lotufo Brant de Carvalho (COES; FS); Juliana 9 

Cabral Perissè (DPI); Khalil Portugal (IF); Marcelo Ladeira (IE); Marcelo de Macedo 10 

Brígido (IB); Marileusa Dosolina Chiarello (DPI/CDT; FS); Michele Teresa Marques 11 

(PCTec; FT); Rafael Timóteo de Sousa Júnior (FT); Renata Aquino da Silva (PCTec; 12 

FUP); Ricardo Titze de Almeida (FAV);  Sergio Ricardo Menezes Mateus (FCE); Sergio 13 

Ronaldo Granneman (DPG; FT). Convidadas: Alice Cidade da Silva Ferraz (DPI, 14 

CAPRO), Jéssika  Soares dos Santos Raimundo (DPI, CAPRO), Raíssa Gomes 15 

(SECOM) e Síntia Pinheiro Gomes Tavares (DPI/DIRPE). Ausências justificadas: 16 

Patrícia Cristina da Silva Pinheiro (IH) e Pedro Mandagará Ribeiro (IL). Dando início à 17 

ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Profa. Iracilda falou 18 

que saiu o resultado do Edital DEX Polo Recanto das Emas e agora será lançado o 19 

Edital Polo da Estrutural. (1.2) A Presidente reforçou que não há a possibilidade de 20 

ressarcimento de despesas já efetuadas. Informou que o decanato já enviou 21 

comunicado aos proponentes a respeito. (1.3) A Presidente informou também que o 22 

Ministério Público do Trabalho vai financiar um projeto no valor de um milhão e duzentos 23 

mil reais e, possivelmente, outros projetos da lista, pois eles ainda dispõem de 24 

aproximadamente duzentos e cinquenta mil reais para apoiar ações como estas. (1.4) 25 

Profa. Renata informou que o Parque Científico e Tecnológico vai organizar uma 26 

maratona de desafios com duas temáticas voltadas às soluções para a comunidade 27 

universitária na retomada. Assim que o projeto for estruturado, ela informará os 28 

detalhes. (1.5) Prof. Gustavo Romero informou que o contrato com a Finatec foi 29 

assinado. O projeto será iniciado nos próximos dias. (1.6) Profa. Germana falou sobre 30 

o projeto de e-learning para estudo da COVID-19. O primeiro demonstrador tem entrega 31 

prevista para o dia trinta de maio. (1.7) Prof. Ricardo Titze referiu que está adiantando 32 

etapas de apoio técnico para implantação do RT-PCR de SARS-CoV-2 no Hospital das 33 

Forças Armadas (HFA), enquanto aguarda a liberação dos recursos do MEC. Neste 34 

sentido, informou que seu laboratório ministrou curso  teórico-prático para capacitação 35 

de técnicos da Divisão de Ensino e Pesquisa do HFA, denominado de 'Treinamento 36 

sobre RT-PCR em tempo real para SARS-CoV-2', com 30 horas de duração. A parte 37 



prática foi ministrada no Lab. de Terapia Gênica da UnB, utilizando material não-38 

infectante (RNA sintético), de 04 a 22 de maio de 2020. Prof. Jonas Brant sugeriu que 39 

esse projeto de treinamento em RT-PCR fosse inserido no repositório da UnB. Prof. 40 

Ricardo Titze agradeceu a sugestão e referiu que irá avaliar a sugestão. 2) Aprovação 41 

da ata da 6ª reunião do COPEI, realizada dia 12/05/2020. Ata aprovada com uma 42 

abstenção. 3) Proposta do Grupo de Trabalho para a Gestão do Fundo de Doações. 43 

Profa. Renata apresentou a proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho que instituía a 44 

política de gestão e distribuição de recursos do “Fundo COVID-19 UnB em Ação”. Prof. 45 

Rafael Timóteo tirou uma dúvida sobre a classificação nas quatro grandes áreas e 46 

tomou como exemplo o software para análise de Raio-X. Na legislação americana um 47 

software desse é considerado equipamento hospitalar. Ele queria saber se há esse 48 

entendimento no Brasil. Profa. Renata disse que a área D (Desenvolvimento de 49 

equipamentos hospitalares, produção de Equipamentos de Proteção Individual-EPIs) foi 50 

pensada para ações caracterizadas como serviço tecnológico. Prof. Marcelo Ladeira 51 

disse que faltou falar sobre a impossibilidade de ressarcimento de despesas já 52 

efetuadas. Ele sugeriu colocar nas disposições transitórias no final do documento, 53 

afirmando que essa política será revista num prazo de 6 meses. Prof. Gustavo Romero 54 

concordou com o Prof. Marcelo e lembrou que as categorias poderão sofrer alterações 55 

constantemente. Por outro lado, ele não acha necessário reforçar a impossibilidade de 56 

ressarcimento, pois já existe uma base legal consolidada. A Presidente disse que esse 57 

alerta pode ter um importante papel didático, mas vai conferir se, de fato, é necessário 58 

incluir. Em seguida, ela falou sobre as bolsas para professores e sugeriu colocar 59 

professores da Universidade de Brasília. Prof. Gustavo Romero expôs a discussão 60 

sobre esse assunto no grupo de trabalho. No GT, decidiu-se por deixar professores em 61 

geral. Ele falou ainda que é necessário aprofundar a discussão sobre o mecanismo para 62 

alocação dos recursos. Profa. Renata sugeriu remanejar Teletrabalho, Telessaúde e 63 

Ensino à Distância da área “A” para o grupo “C”, pois todas as ações desse grupo estão 64 

mais voltadas para ações de desenvolvimento. Prof. Gustavo Romero concordou com 65 

o reposicionamento. Profa. Germana sugeriu substituir o termo educação à distância 66 

por e-learning, por ser mais abrangente, já o Prof. Khalil sugeriu substituir por não 67 

presencial. A Presidente disse que qualquer uma das categorias apresentadas poderia 68 

estar dentro de Aplicativos, Plataformas e Algoritmos, se o enfoque principal do projeto 69 

for o desenvolvimento de aplicativos, concordando com o Prof. Gustavo Romero. 70 

Quanto à substituição dos termos, Profa. Renata disse que eles vieram dos projetos. A 71 

presidente acrescentou que, se alterar o termo, é necessário adotar a mesma 72 

nomenclatura no site, na categorização da chamada e no repositório. Prof. Gustavo 73 

Romero não acha necessário mudar o termo, pelo menos por enquanto. Sobre a 74 



impedimento de bolsas para professores, o Prof. Marcelo Brígido sugeriu acrescentar 75 

funcionários públicos. Prof. Gustavo não concordou com essa restrição. Segundo ele, 76 

na área de saúde, muitos profissionais trabalham no serviço público em tempo parcial. 77 

Tais profissionais são necessários nos projetos no restante do tempo que eles não estão 78 

atuando no serviço público. Prof. Marcelo Brígido relatou sua preocupação com a 79 

visibilidade do fundo. E sugeriu usar um texto mais genérico, por exemplo, são vetadas 80 

bolsas para professores/funcionários públicos, com exceção nos casos em que o COPEI 81 

considerar necessárias para o bom funcionamento do projeto. O Prof. Gladston sugeriu 82 

colocar professores com dedicação exclusiva ou 40 horas. A servidora Alice sugeriu 83 

colocar servidores e funcionários públicos, pois, legalmente, existe uma diferença entre 84 

estes termos. Prof. Gustavo disse que o mais confortável seria fazer uma restrição 85 

ampla usando o termo funcionário público, mas reforçou que muitos projetos da área da 86 

saúde podem ser inviabilizados por causa dessa restrição. Ele reforçou que o risco à 87 

imagem do fundo vem se o professor com dedicação exclusiva receber bolsa. O Prof. 88 

Marcelo Brígido sugeriu, então, colocar bolsas para servidores públicos, exceto àqueles 89 

da área de saúde, desde que aprovados pelo COPEI, mas o  Prof. Gustavo Romero 90 

falou que uma política não deve ser pautada pelas exceções. Profa. Renata sugeriu 91 

colocar claramente que não serão pagas bolsas para os professores do quadro da UnB 92 

em regime de dedicação exclusiva, pois, ela entende que eles estão doando parte do 93 

seu tempo à pesquisa. Nesse sentido, o Prof. Gustavo Romero concordou em colocar 94 

funcionários públicos, concordando com a Profa. Renata, ainda que alguns projetos 95 

possam ser comprometidos. Prof. Sérgio Ricardo também concordou em colocar a 96 

exclusão dos professores da UnB com dedicação exclusiva ao invés de funcionários 97 

públicos. Prof. Gustavo retirou sua opção por funcionários públicos e apoiou o uso de 98 

professores com dedicação exclusiva. O Prof. Marcelo Ladeira lembrou sobre as 99 

disposições transitórias com um prazo para rever o regimento. Segundo o Prof. Gustavo 100 

Romero, nesse caso, seriam disposições permanentes, pois a cada seis meses a 101 

política seria revisada, ainda que não haja alterações. Profa. Germana sugeriu explicitar 102 

no texto bolsa ou auxílio como item não financiável. A Presidente explicou a diferença 103 

dos termos e falou que, pelo texto apresentado, é possível o pagamento de auxílio. Após 104 

as discussões, a Presidente encaminhou a proposta para votação assim como foi 105 

apresentada. Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade. 4) Mapeamento dos 106 

Laboratórios. Retirado de pauta. 5) Atividades de parcerias - Subcomitê de 107 

Parcerias. Retirado de pauta. Os itens 4 e 5 serão discutidos na reunião dos subcomitês 108 

no dia vinte e um de maio próximo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 109 

às doze horas e sete minutos, da qual eu, Síntia Pinheiro Gomes Tavares, lavrei a 110 

presente ata. 111 


