
BOLETIM DA
COPPETEC*
“a solidariedade é a 
maior arma contra
a pandemia ”

Em reunião realizada na última segun-
da-feira dia 15 de junho, membros do 
comitê gestor do projeto se reuniram 
com o Diretor Executivo da Funda-
ção COPPETEC Fernando Peregrino, 
fundação responsável pela adminis-
tração da única conta de doações do 
projeto “APOIO AO NUPEM UFRJ-MA-
CAÉ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
LABORATÓRIO DE CAMPANHA PARA 
TESTAGEM E PESQUISA DO COVID-19 
(LCC-UFRJ-MACAÉ)”. 

Todas as execuções de despesas em 
andamento, pagamentos realizados e 
suas respectivas notas fiscais do “Fun-
do COPPETEC de Apoio ao Diagnóstico 
Molecular do COVID-19 no Municí-
pio de Macaé e Região”  podem ser 
acompanhadas em tempo real no site 
http://transparencia.coppetec.ufrj.br/
pesquisa-covid19-macae.php

Por sugestão de membros do comitê 
gestor do Projeto, plenamente acata-
da pelo Dr. Fernando Peregrino, serão 
adicionados no extrato de prestação 
de contas do Fundo os valores desti-
nados por cada doador, com indicação 
do nome (ou apenas como doador, 
quando escolheu permanecer sob 
anonimato), valor e data do depósito.
Foi ressaltada pelo comitê gestor 
a necessidade se se manter a total 
transparência de todas as ações do 
Fundo e do Projeto.

O Prof. Peregrino destacou o histórico 
da Fundação COPPETEC no fomento 
à Ciência e Tecnologia nas ações da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e de como a criação dos “Fundos 
Emergenciais de Apoio aos Hospitais 
UFRJ” e do “Fundo de Pesquisa e Diag-
nóstico do COVID-19 Macaé” podem 
servir de modelo para outras iniciativas 
de interação entre o setor público e 

Reunião dos membros do Comitê Gestor do Projeto 
de Pesquisa e Diagnóstico Molecular do COVID-19 
no NUPEM/UFRJ Macaé com a Fundação COPPETEC 
consolida as ações transparentes de prestação de 
contas do projeto

privado na era pós-pandemia. Prof. 
Peregrino também destacou que a Fun-
dação COPPETEC não cobra qualquer 
taxa de administração sobre o recurso 
arrecadado sendo todo o recurso obti-
do destinado para fins unicamente de 
pesquisa e diagnóstico de COVID.

O Fundo “COPPETEC de Apoio ao 
Diagnóstico Molecular do COVID-19 
no Município de Macaé e Região” tem 
viabilizado a captação de recursos 
financeiros provenientes de doações 
de pessoas físicas e jurídicas para a 
realização de testes por RT-PCR.  Estes 
testes estão sendo realizados a partir 
de protocolo de encaminhamento de 
pacientes estabelecidos por um comitê 
técnico-científico a ser brevemente 
divulgado, que opera de acordo com 
regras estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Logo após a fala do Dr. Peregrino, o 
Diretor do NUPEM/UFRJ realizou 
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uma apresentação, contendo os dados 
financeiros das compras solicitadas 
à COPPETEC, de uma estimativa de 
custo aproximado de cada teste para 
a fase automatizada (36.000 testes), 
quando com os recursos necessários 
poderão ser realizados de 200 a 300 
exames por dia. A apresentação do 
Diretor do NUPEM/UFRJ pode ser 
visualizada no arquivo aqui.

Atualmente,o NUPEM/UFRJ realiza 
40 testes diários, totalizando 200 por 
semana. O número de testes realiza-
dos é atualizado em tempo real no 
site do NUPEM https://www.macae.
ufrj.br/nupem/ e a expectativa é que 
ainda esta semanasejam atingidos 
1000 testes de PCR em tempo real no 
município de Macaé. Através deste 
projeto,apoiado por representantes 
de instituições públicas e privadas, 
Macaé tem se consolidado como a 
cidade do Norte-Fluminense que mais 
realiza testes moleculares padrão-ou-
ro para COVID-19.

Material desenvolvido pela equipe NUPEM
Fundo do NUPEM - Coordenador Acadêmico - Rodrigo Fonseca

* A Fundação COPPETEC de apoio a UFRJ foi criada por professores da COPPE em 1993.
Mas hoje apoia a 41 unidades da universidade.

Acesse o portal de transparência:
http://transparencia.coppetec.ufrj.br


