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Carta de Serviços 

Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que facilita a sua 
participação nas ações e programas do Governo do Distrito Federal. Nela você 
encontrará informações claras e acessíveis sobre os serviços prestados por cada órgão 
e entidade distrital. Bem informado, você poderá avaliar os compromissos assumidos 
pelo Governo em relação aos serviços que presta. Após sua leitura, solicite, questione 
e colabore. As informações irão facilitar seu dia a dia. 

Navegue no menu ao lado para conhecer todos os serviços e caso queira conhecer 
as demais Cartas de Serviços, acesse o Portal do Governo do Distrito Federal 
 
Dê sua opinião 
  
– Participe da pesquisa e colabore com o aprimoramento das Cartas de Serviços ao 
Cidadão – clique aqui. 
– Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer Carta de 
Serviços acesse o sistema de Ouvidoria Ouv-DF clique aqui. 

http://www.brasilia.df.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdVR-OR2iFHI0379dYBt0TiHeW-7DZ4EzufRsjdYHWq0I-4A/viewform?c=0&w=1
http://www.ouv.df.gov.br/


 

 

 

A FAPDF 

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal é uma entidade com 
personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de fundação pública. Sua missão 
é estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação do Distrito Federal, visando o bem-estar da população, a defesa do meio 
ambiente e o progresso em ciência e tecnologia. 
  
A Instituição foi criada pela Lei Nº 347, de 04/11/1992, e implementada em 04 de 
novembro de 1993. O Estatuto Social da FAP-DF, no entanto, foi aprovado somente em 
16 de maio de 2007, pelo Decreto Nº 27.958. Já o Regimento Interno foi publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) Nº 111, de 12 de junho de 2007. 
  
Em 15 de janeiro de 1998, a Lei de criação da Fundação foi alterada pela Lei nº 
1.862. O Instituto de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal (ICT/DF) foi incorporado à 
FAP-DF por meio do Decreto nº 21.527, de 23 de agosto de 2000. Em 09 de agosto de 
2005, diante da necessidade de reestruturação organizacional, a norma instituidora da 
Fundação foi alterada novamente pela Lei nº 3.652 de 09 de agosto de 2005. 
  
Em janeiro de 2017, o Decreto nº 37.954 também alterou a estrutura administrativa da 
FAPDF, que passou a ser vinculada à Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do 
Distrito Federal. Em agosto do mesmo ano, o Decreto nº 38.455 vinculou a Fundação à 
Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável. 
  
Atualmente, a Fundação é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Distrito Federal – SECTI. 
  
O que a FAPDF faz por você – Como já mencionado, a Fundação tem por finalidade 
institucional estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e 
de inovação no DF. Para o cumprimento dessa missão, a FAP fomenta projetos de 
pesquisas, por meio de editais públicos, em parceria com instituições acadêmicas, 
científicas e tecnológicas nacionais e internacionais; e apóia projetos inovadores que 
visam o desenvolvimento do Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=23118
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL9Ye2nc3gAhUHOawKHRpyCngQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fap.df.gov.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FDecreto-27.958-2007-Estatuto-Social-da-FAPDF.pdf&usg=AOvVaw29JXYJot7FWRCKgGPpsWIz
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/49821/Lei_1862_15_01_1998.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/49821/Lei_1862_15_01_1998.html
https://www.tc.df.gov.br/SINJ/Norma/38730/Decreto_21452_23_08_2000.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/51579/Lei_3652_09_08_2005.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b1b1255dcb39401a865a48fcf1ef6be6/exec_dec_37954_2017.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/1f570dd7130b4adfbd191c55f94bbd47/Decreto_38455_30_08_2017.html


 

 

Superintendência de Governança 
(Sugov) 

A Superintendência de Governança – planeja e coordena ações relacionadas ao 
desenvolvimento e gestão da estratégia e governança corporativa; atua na 
organização e inovação institucional, bem como, na gestão de projetos, de processos, 
de conhecimento, da informação e de dados; promove e coordena ações para a 
melhoria do desempenho institucional, desburocratização e transformação digital; 
supervisiona a execução das atividades do Escritório de Projetos (PMO) e a gestão do 
portfólio de programas, projetos, editais e ações estratégicas; promove apoio técnico e 
metodológico aos gestores de programas, projetos, editais ou processos; e capacita os 
servidores da FAPDF em relação aos temas de sua competência, além de outros 
assuntos correlatos. 
 
Para o desempenho de suas atividades, a Superintendência conta com a Coordenação 
de Planejamento e Acompanhamento – COOPAC em sua estrutura. 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Elaboração, monitoramento e avaliação do Mapa Estratégico 
da FAPDF. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: A SUGOV organiza workshops para participação dos 
servidores e representantes dos stakeholders (partes interessadas) com o objetivo de 
definir/revisar a missão, a visão e os valores da FAPDF. Também é feito um diagnóstico 
interno e externo do ambiente de atuação da Fundação em que se registra os pontos 
fortes e fracos, oportunidades e ameaças. A SUGOV também agrega ao mapeamento 
estratégico outros instrumentos de planejamento como o PPA, LDO, LOA, atas 
deliberativas do Conselho Superior, políticas e diretrizes emanadas da Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como, a carteira de projetos 
estratégicos da FAPDF. A partir dessas informações, são propostos objetivos e metas 
estratégicas que, após aprovadas pelo Conselho Diretor, são publicadas no site da 
FAPDF e acompanhadas pela Superintendência 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: o Mapa Estratégico está disponível no site da 
FAPDF, na aba Institucional: Planejamento Estratégico. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios sobre o Mapa 
Estratégico podem ser enviados por e-mail: sugov@fap.df.gov.br. 

  



 

 

ESCRITÓRIO DE PROJETOS - (PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Definição e manutenção dos padrões de gerenciamento de 
projetos, além do acompanhamento da carteira de projetos estratégicos da Fundação. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: A SUGOV responde pelas funções do PMO da FAPDF que 
envolve: 

 Definição dos padrões, metodologias e processos de gestão de projetos 
da Fundação; 

 Monitoramento de relatórios sobre projetos e de portfólios em andamento; 
 Serviços de governança e gerenciamento de desempenho; 
 Distribuição de informações e transparência ativa; 
 Suporte às decisões do Conselho Diretor quanto à carteira de projetos. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: Informações sobre os projetos estratégicos podem 
ser consultadas no site da FAPDF, na aba Transparência / Acesso à Informação / 
Contratos e Convênios. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios sobre a Carteira de 
projetos ou sobre os serviços do PMO podem ser enviados para e-mail: 
sugov@fap.df.gov.br. 

  

ESCRITÓRIO DE PROCESSOS 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Coordenação das ações relacionadas à gestão de processos, 
com suporte de metodologia, modelos, ferramentas, treinamentos e mentoria de 
BPM. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: A SUGOV responde pelas funções do Escritório de 
Processos da FAPDF que envolve: 

 Mapeamento e melhoria de processos finalísticos junto aos gestores; 
 Serviços de governança e gerenciamento de desempenho; 
 Fomento e integração entre os processos e áreas envolvidas; 
 Distribuição de informações e transparência ativa; 
 Suporte às decisões do Conselho Diretor quanto aos processos finalísticos da 

Fundação. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: Informações sobre os projetos estratégicos podem 
ser consultadas no site da FAPDF, na aba Governança / Escritório de Processos. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios sobre os serviços 
do Escritório de Processos podem ser realizadas para e-mail: sugov@fap.df.gov.br. 

PRAZOS PARA RESPOSTA E/OU ATENDIMENTO AO SERVIÇO: não se aplica. 

mailto:sugov@fap.df.gov.br
mailto:sugov@fap.df.gov.br


 

 

ORGANIZAÇÃO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Promoção e coordenação de ações para a melhoria do 
desempenho institucional, desburocratização e transformação digital. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: A SUGOV auxilia o Presidente da FAPDF na coordenação do 
Subcomitê de Transformação Digital da Fundação e no desenvolvimento de ações de 
desburocratização e implementação da Política de Governança Digital. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: Informações sobre os projetos estratégicos podem 
ser consultadas no site da FAPDF, na aba Governança. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios sobre os serviços 
Organização e Inovação Institucional podem ser realizadas para e-mail: 
sugov@fap.df.gov.br. 

 

DADOS ABERTOS 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Divulgação de dados abertos de interesse coletivo. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: O Decreto nº 38.354, de 24 de julho de 2017, instituiu a 
Política de Dados Abertos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional no 
Distrito Federal. A SUGOV organiza workshops com os servidores para mapear os 
dados e organizar a disponibilização das bases de dados abertas no Portal de Dados 
Abertos do Distrito Federal (www.dados.df.gov.br). Conforme calendário, a SUGOV 
acompanha, junto aos responsáveis, a atualização das bases de dados abertos e 
providencia sua divulgação no site da FAPDF e no Portal. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: Informações sobre os projetos estratégicos podem 
ser consultadas no site da FAPDF, na aba Transparência / Dados Abertos, e em 
www.dados.df.gov.br. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios sobre os serviços 
de Dados Abertos podem ser realizadas para e-mail: sugov@fap.df.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sugov@fap.df.gov.br
http://www.dados.df.gov.br/
http://www.dados.df.gov.br/
mailto:sugov@fap.df.gov.br


 

 

Superintendência Científica, 
Tecnológica e de Inovação (Sucti) 

A Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação contribui com a execução da 
política de ciência, tecnologia e inovação do Distrito Federal; fomenta a criação e 
operacionalização de redes de cooperação técnica; promove a colaboração entre 
instituições públicas e privadas de pesquisa do DF; e acompanha e avalia os resultados 
dos projetos e programas da FAPDF, entre outras atividades congêneres. 
 
Para o desempenho de suas atividades, a Superintendência conta com três 
coordenações em sua estrutura: 

 Coordenação de Bolsas e Eventos – COOBE  
 Coordenação Científica – COOTEC 
 Coordenação de Acompanhamento e Avaliação – COOAC 

 

COORDENAÇÃO DE BOLSAS E EVENTOS – COOBE 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Coordenação das atividades dos programas de bolsas de 
iniciação científica, tecnológica e de inovação; de bolsas de Mestrado, Doutorado, Pós-
Doutorado, nas modalidades de Pós-doutorado Sênior e Pós-Doutorado Junior; e de 
bolsas para pesquisador visitante. Também coordena as atividades relacionadas 
a eventos científicos, tecnológicos e de inovação. As atividades são desenvolvidas por 
meio do planejamento, supervisão e controle dos procedimentos técnicos e 
operacionais. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: a COOBE executa, acompanha e emite relatórios 
técnicos dos procedimentos de seleção e acompanhamento dos editais e/ou das 
chamadas públicas, referentes aos programas de bolsas e eventos. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e de 14h às 
18h. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO:  as informações das seleções públicas executadas 
pela COOBE estão disponíveis no site da FAPDF. O canal de informações e 
esclarecimentos de dúvidas é realizado pelo e-mail: coobe.eventos@fap.df.gov.br. O 
canal de informações para tratar de prestação de contas relativas às seleções públicas 
ocorridas a partir de 2019 que foram executadas pela COOBE, é via e-mail: 
coobe.contemplados@fap.df.gov.br.  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: dúvidas, sugestões, críticas ou elogios das seleções 
públicas executadas pela COOBE podem ser enviados por e-mail: 
coobe.eventos@fap.df.gov.br.   

PRAZOS PARA RESPOSTA E/OU ATENDIMENTO AO SERVIÇO: dois dias úteis. 

../../../../Downloads/coobe.eventos@fap.df.gov.br
mailto:coobe.contemplados@fap.df.gov.br
mailto:coobe.eventos@fap.df.gov.br


 

 

COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO – COOAC 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: acompanhamento dos projetos de pesquisa em vigência. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: a COOAC é responsável pelo acompanhamento dos 
projetos contratados e pagos até o encerramento de sua vigência. Dentre as atividades 
desempenhadas, destacam-se a análise de remanejamento de recursos, realização de 
pagamento das demais parcelas, organização e realização de seminários de avaliação 
parcial e final dos projetos de pesquisa, análise de pedidos de prorrogação, alteração 
de instituição executora, alteração de coordenação de projeto, análise do relatório 
técnico final tanto dos projetos de pesquisa (apoio dos consultores ad hocs) quanto de 
apoio à participação e promoção de eventos, análise dos pedidos de bolsas via SIGFAP, 
acompanhamento e gerenciamento dos convênios de projetos de pesquisa, além de 
adimplência dos pesquisadores para as novas contratações. Vale ressaltar que a 
Gerência de Prestação de Contas, unidade integrante da estrutura da COOAC, é 
responsável pelas análises financeiras e emissão de pareceres dos projetos financiados 
pela Fundação. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e de 14h às 
19h. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: o canal de acesso ao serviço é o correio do Sistema 
SIGFAP (procurar a Coordenação de Acompanhamento e Avaliação, Gerência de 
Acompanhamento e Avaliação, Gerência de Prestação de Contas ou Gerência de 
Convênios e Contratos).  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: Correio do SIGFAP, e-mail institucional: 
cooac@fap.df.gov.br; presencialmente no Protocolo da FAPDF, no horário de 
funcionamento da Fundação, ou, ainda, pelos telefones (61) 3462-8845, 3462-8846, 
3462-8848 e 3462-8894. 

PRAZOS PARA RESPOSTA E/OU ATENDIMENTO AO SERVIÇO: retorno de e-mails até 
dois dias úteis e respostas das solicitações de acordo com a demanda da 
Coordenação.  

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA COOTEC 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: lançamento de editais para a área científica; análise, 
julgamento e encaminhamento para pagamento das propostas contempladas; 
execução de chamadas internacionais, resultantes de parcerias com o Conselho 
Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: a definição de quando e quais editais serão lançados é feita 
pelo Conselho Diretor da FAPDF. Em seguida, o Superintendente encaminha a 
solicitação à COOTEC que, então, responde via minuta, que é encaminhada à 
Superintendência de Administração Geral (SUAG) com vistas à verificação da 
disponibilidade orçamentária e financeira. O processo, então, é encaminhado à 
Procuradoria Jurídica – PROJUR/FAP que emite parecer sobre a minuta e sobre o 

mailto:cooac@fap.df.gov.br


 

 

Termo de Outorga e Aceitação – TOA. O processo retorna à COOTEC para adequações, 
quando necessárias e a minuta é submetida à consulta pública. Vencido este prazo, as 
sugestões encaminhadas são analisadas do ponto de vista de sua pertinência. 
Novamente o edital é submetido à PROJUR para análise da versão a ser publicada. 
Feitas as adequações, quando solicitadas via parecer, o edital está pronto para ser 
lançado. Após este processo, seguem para: 

 Habilitação: conferência de toda a documentação solicitada pela Coordenação;  

 Avaliação de mérito por ad hocs;  

 Comissão de Avaliação;  

 Conselho Diretor da FAPDF;  

 Publicação dos contemplados no DODF. 

A execução das chamadas internacionais ocorre de forma semelhante, contudo, a 
FAPDF não participa da elaboração das chamadas.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 09h às 13h e das 14 às 18h. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: os canais de acesso aos editais podem ser:  

 Consulta direta à página da FAPDF: www.fap.df.gov.br; 

 Consulta ao Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), onde são dispostas todas 
as informações sobre os editais/chamadas; 

 Perfis oficiais da FAPDF em mídias sociais como Facebook: @fapdf.fundacao e 
Instagram: @fapdfoficial.  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: as informações devem ser encaminhadas via e-mail: 
cootec@fap.df.gov.br; pelo Sistema SIGFAP ou outro sistema informatizado que a 
FAPDF venha a utilizar, para aqueles que já possuem cadastro. Todo cidadão pode ter 
acesso a essas informações e não há pré-requisito para o acesso.  

 

http://www.fap.df.gov.br/
mailto:cootec@fap.df.gov.br


 

 

Superintendência de Projetos 
Estratégicos (Supes) 

A Superintendência de Projetos Estratégicos incentiva a transferência de 
conhecimento dos centros de ensino e pesquisa para as empresas; promove o 
incentivo e o fomento a projetos e programas tecnológicos, startups e novos modelos 
de negócio; promove o fomento de ações estratégicas direcionadas à inovação do 
setor produtivo, da academia e do governo; coordena as ações relacionadas às cidades 
inteligentes, entre outras atividades. A estrutura da Superintendência conta com a 
Coordenação de Tecnologia e de Inovação – COOTI para o desempenho de suas 
atividades.  

 

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA E DE INOVAÇÃO – COOTI 
EDITAIS 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: A COOTI é responsável pela execução, elaboração e 
monitoramento de projetos relacionados à tecnologia e inovação no Distrito Federal. 
Compreende ações de fortalecimento do setor produtivo, desenvolvimento do 
empreendedorismo inovador, fomento de projetos e programas tecnológicos, startups 
e novos modelos de negócio, bem como auxílio no processo de transformação digital 
do DF. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: a definição de quando e quais editais são lançados é feita 
pelo Conselho Diretor da FAPDF. Na sequência, o Superintendente encaminha a 
solicitação à COOTEC que, então, responde por meio da apresentação de uma minuta. 
Esta minuta é enviada à Superintendência de Administração Geral – SUAG para 
verificação de disponibilidade orçamentária e financeira. Na sequência, o processo é 
enviado à Procuradoria Jurídica – PROJUR que emite parecer sobre a minuta e sobre o 
Termo de Outorga e Aceitação – TOA. Retorna à COOTEC para adequações, quando 
solicitadas e é submetida à consulta pública. Vencido este prazo, as sugestões 
encaminhadas são analisadas do ponto de vista de sua pertinência e a PROJUR analisa 
a versão a ser publicada. Feitas as adequações, quando solicitadas via parecer, o edital 
está pronto para ser lançado. Vencido o prazo para a submissão das propostas, estas 
passam a submeter-se à:  

 Habilitação: conferência de toda a documentação solicitada pela Coordenação;  

 Avaliação de mérito por ad hocs;  

 Comissão de Avaliação;  

 Conselho Diretor da FAPDF;  

 Publicação dos contemplados no DODF. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: os canais de acesso aos editais podem ser:  



 

 

 Consulta direta à página da FAPDF: www.fap.df.gov.br; 

 Consulta ao Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), onde são dispostas todas 
as informações sobre os editais/chamadas; 

 Perfis oficiais da FAPDF em mídias sociais como Facebook: @fapdf.fundacao e 
Instagram: @fapdfoficial.  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:  as informações devem ser encaminhadas via e-mail: 
cooti@fap.df.gov.br; pelo Sistema SIGFAP ou outro sistema informatizado que a FAPDF 
venha a utilizar, para aqueles que já possuem cadastro. Todo cidadão pode ter acesso 
a essas informações e não há pré-requisito para o acesso.  

 

CONVÊNIOS 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Elaboração, análise, monitoramento e avaliação de 
Convênios. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: O órgão demandante envia o Documento de Oficialização 
de Demanda – DOD com a solicitação de abertura de projeto junto à FAPDF. 
A definição de quando e quais projetos serão lançados é feita pela Presidência da 
Fundação e aprovada pelo seu Conselho Diretor. Um parecerista ad hoc é selecionado 
para avaliar a relevância social, técnica e científica do projeto. Em caso de aprovação, o 
Superintendente encaminha a solicitação à COOTI que responde por meio da 
apresentação de análise técnica do Plano de Trabalho do Projeto e indica alterações 
para andamento, se houver. Com o Plano de Trabalho aprovado pela área técnica, 
encaminha-se a minuta de Convênio para aprovação da Presidência. Por meio da 
instrução processual, esta minuta passa por verificação de disponibilidade 
orçamentária e financeira pela SUAG/FAPDF. A PROJUR emite parecer sobre a minuta 
e devolve à COOTI para as adequações solicitadas. Finalmente o Convênio é 
encaminhado à Presidência para apreciação do Conselho Diretor da FAPDF. Sendo 
aprovado é publicado no Diário Oficial do DF e passa a ser monitorado e avaliado por 
comissão específica. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: os canais de acesso aos editais podem ser:  

 Consulta direta à página da FAPDF: www.fap.df.gov.br; 

 Consulta ao Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), onde são dispostas todas 
as informações sobre os editais/chamadas; 

 Perfis oficiais da FAPDF em mídias sociais como Facebook: @fapdf.fundacao e 
Instagram: @fapdfoficial.  

CANAIS DE COMUNICAÇÃO:  as informações devem ser encaminhadas via e-mail: 
cooti@fap.df.gov.br; pelo Sistema SIGFAP ou outro sistema informatizado que a FAPDF 
venha a utilizar, para aqueles que já possuem cadastro. Todo cidadão pode ter acesso 
a essas informações e não há pré-requisito para o acesso.  

 

http://www.fap.df.gov.br/
mailto:cooti@fap.df.gov.br
http://www.fap.df.gov.br/
mailto:cooti@fap.df.gov.br


 

 

MONITORAMENTO DE PROJETOS/EDITAIS/CONVÊNIOS: 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Elaboração de relatórios, acompanhamento e 
monitoramento de Projetos Estratégicos. 

COMO É FEITO O SERVIÇO: A COOTI participa de diversas comissões específicas 
designadas para o acompanhamento e monitoramento de Projetos Estratégicos da 
FAPDF; faz o gerenciamento de risco; atua no desenvolvimento de Plano de Ação e 
Plano de Monitoramento, na realização de interface entre a FAPDF e a organização 
executora do projeto; e produz relatórios periódicos e quaisquer outros artefatos que 
possibilitem o monitoramento dos projetos de maneira eficaz. 

FORMA E REQUISITOS DE ACESSO: Informações sobre os projetos estratégicos podem 
ser consultadas no site da FAPDF, na aba Transparência / Acesso à Informação / 
Contratos e Convênios: http://www.fap.df.gov.br/texto_lei_acesso_informacao. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO: as informações devem ser encaminhadas via e-mail 
cooti@fap.df.gov.br; pelo Sistema SIGFAP ou outro sistema informatizado que a FAPDF 
venha a utilizar, para aqueles que já possuem cadastro. 
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Unidade de Protocolo 

Unidade onde é possível requerer abertura e desarquivamento de processos; realizar 
entrega de documentos necessários para a participação em editais, convênios, 
chamadas e outras ações da FAPDF; e solicitação de informações quanto ao 
andamento de trâmite documental. 
  
Prazos 
3 dias úteis para desarquivamento de processos. 
  
Custos 
Em regra, gratuito. 
Em casos de solicitações de cópias, será cobrada taxa de R$ 0,20 por cópia. 
  
Horário de Atendimento 
De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h. 
Endereço: Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico Biotic – Brasília/DF. CEP: 
70.636-000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Serviço de Informações ao Cidadão 
(SIC) 

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é mais um serviço prestado pelas 
Ouvidorias do GDF.  Você poderá ter acesso a qualquer informação produzida e 
armazenada pelo Estado. É um direito do cidadão, garantido pela Constituição Federal. 
  
Tipos de informações que você pode requerer 
Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, processos e tudo 
mais que for de competência do Governo do Distrito Federal. É dever do Estado 
garantir o direito de acesso à informação. 
 
 

 
 
 
 
Canais de atendimento disponíveis para o cidadão 
Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da Transparência ou 
nos sítios oficiais dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, registre e 
acompanhe o andamento do pedido de informação via internet ou vá pessoalmente 
à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de seu interesse. Não é possível 
realizar um pedido de Informação por telefone. 
 

 
 
 
 
 
 

Acesse o Sistema 
e-SIC AQUI 

 

Ouvidoria-Geral do DF 
Segunda a sexta - de 9h às 12h 

e de 14h às 17h 
Anexo do Palácio do Buriti 12º 

andar – Sala 1203 

http://www.transparencia.df.gov.br/#/
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/


 

 

Pedido de acesso deverá conter 
Nome do requerente; 
Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade, Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, Título de 
Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação 
(modelo novo) e Certificado de Reservista); 
Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; 
Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da 
informação requerida. 
  
Prazos de resposta ao cidadão: 
 

 
 
 
 
Garantias 

 Segurança; 

 Atendimento por equipe especializada; 

 Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à 
informação; 

 Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis; 

 Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 
conforme prazos legais; 

 Possibilidade de Recurso; 

 Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter 
passado o prazo para a resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será 
dada pela autoridade de monitoramento em até 5 dias. 

  
Importante 
Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que 
exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e 
informações, serviços de produção ou tratamento de dados que não seja de 
competência do órgão ou entidade. 
 

 



 

 

O SIC da FAPDF pode ser acessado pelos canais abaixo: 
 
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC 
Via Sistema E-SIC: https://www.e-sic.df.gov.br 
E-mail: ouvidoria@fap.df.gov.br 
Telefone: (61) 3462-8805 
Ou presencialmente: Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), 
3º andar, Brasília/DF. CEP: 70.636-000 
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 18h 
Responsável pelo SIC: Fabiana Lucena 
Cargo: Gestora de Políticas Públicas e Gestão Governamental 
E-mail: fabiana.lucena@fap.df.gov.br 
 
 AUTORIDADE DE MONITORAMENTO 
Autoridade: Thainá Salviato Batista 
Cargo: Chefe da Assessoria de Comunicação 
E-mail: thaina.batista@fap.df.gov.br 
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Ouvidoria 

O que é Ouvidoria 
A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você pode 
registrar suas demandas sobre os serviços públicos. 
  
O que você pode registrar na Ouvidoria 
Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio. 
 

 
 

 
O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito 
Federal: 
Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados. 
Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou órgão 
público. 
  
Canais de atendimento ao Cidadão: 
Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUVDF ou ainda ser 
atendido presencialmente na Ouvidoria-Geral. 
 

 
 

 
 
 
 
 

De segunda a sexta das 
7h às 21h; 
Sábado, domingo e 
feriados das 8h às 18h; 
Ligação gratuita para 
telefone fixo e celular 
 

Acesse o Sistema 
OUVDF aqui 

Segunda à sexta-feira, das 11h 
às 18h. 
Endereço: Granja do Torto Lote 
04, Parque Tecnológico de 
Brasília (Biotic), 3º andar, 
Brasília/DF. CEP: 70.636 – 000. 
 

http://www.ouv.df.gov.br/#/
http://www.ouv.df.gov.br/#/


 

 

Quais os prazos para responder a uma solicitação do cidadão 
 São dez (10) dias a contar da data do registro para informar as primeiras 

providências adotadas – (Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015); 
 São 20 dias a contar da data de registro para apurar e informar o resultado – 

(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015). 
  
Qual o prazo para responder denúncias 
O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de 20 dias (Art. 25 Parágrafo 1º, 
do Decreto nº 36.462/2015). 
  
Garantias: Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais – Comunicações, pelo 
sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação conforme prazos legais – 
Atendimento por equipe especializada. 
 
 

 
 
 
Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia: 
NOMES de pessoas e empresas envolvidas 
QUANDO ocorreu o fato 
ONDE ocorreu o fato 
Quem pode TESTEMUNHAR 
Se a pessoa pode apresentar PROVAS 
  
Tratamento específico para denúncias 
Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito 
Federal. 
  
Registro Identificado 
Apresentação do documento de identificação válido (Carteira de Identidade; Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Título de 
Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; Carteira Funcional; Carteira Nacional de 
Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista). 
Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015. 
  
 
 
 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
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Registro Anônimo 
Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos presentados são verdadeiros. 
 

 
 

Normas e Regulamentações: 
Lei nº 4.896/2012 - goo.gl/ED3mnW 
Decreto nº 36.462/2015 - goo.gl/Eoa3zw 
Instrução Normativa nº 01/2017 - goo.gl/qrWpXY 

 

https://goo.gl/ED3mnW
https://goo.gl/Eoa3zw
https://goo.gl/qrWpXY


 

 

www.fap.df.gov.br 

 

 

(61) 3462-8805 

 

 

Granja do Torto lote 04, Parque Tecnológico 

de Brasília (Biotic) – CEP 70.636-000 


