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1 Ata da 450' Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do 

2 Distrito Federal — FAPDF. Às dez horas do dia dois de agosto de dois mil e dezoito, na sala 

3 de Reunião, localizada no 30 andar, do Bloco B, na Granja do Torto Lote 04, Parque 

4 Tecnológico - BIOTIC, reuniu-se o Conselho Diretor da Fundação, sob a Presidência do 

5 Diretor-Presidente, Tiago Araújo Coelho de Souza. Registrou-se a presença dos seguintes 

6 Conselheiros: Mauro Carneiro, Diretor Vice-Presidente, Bruno Coelho Moreira, Chefe da 

7 Procuradora Jurídica (PROJUR); Carlos Guilherme Alvarenga Reis, Superintendente da 

8 Unidade de Administração Geral (SUAG); Meire Aparecida Lopes Machado, Superintendente 

9 da Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação (SUCTI), Frederico Castro 

10 Martins, como convidado e Cláudia Letícia de Araújo Rosado que atuará como Secretária. 

11 Conferido o quorum regimental, o Diretor Vice-Presidente declarou aberta a Reunião. Pauta: 

12 I) Aprovação da aplicação dos recursos para compor o Projeto de Lei Orçamentária 

13 para 2019. A Superintendente da SUCTI apresentou o plano de ação com editais previstos 

14 para o ano de 2019. Consta da proposta o Edital 01 — Participação em Eventos, previsto o 

15 valor de lançamento de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), visto que a série história 

16 deste Edital demonstra que para contratação de todas as propostas aprovadas, fez-se 

17 necessário a suplementação de 30% do valor de lançamento do Edital nos últimos anos. O 

18 Edital 02 — Promoção de Eventos, quando analisado o mesmo período dos anos anteriores, 

19 constatou-se um crescimento de 13% das propostas aprovadas. Por consequência este Edital 

20 tem sido suplementado em 30% nos últimos anos. Diante disto a SUCTI, sugeriu que o Edital 

21 fosse lançando no próximo ano com o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões reais). Não 

22 obstante, o Edital 03 — Demanda Espontânea, desde seu primeiro lançamento, tem sido 

23 suplementado. Nesse sentido, a Superintendente sugeriu, com base nos dados históricos e na 

24 sugestão do conselheiro Cabral, presente na Ata da 116' Reunião Ordinária do Conselho 

25 Superior, de aumentar o valor do Edital de Demanda Espontânea para R$ 20.000.000,00 

26 (vinte milhões). A Superintendente reiterou que o Conselho Superior em sua 117" Reunião 

27 Ordinária, aprovou o Relatório da Análise da Prestação de Contas de 2017, confeccionado 

28 pela Comissão de Assuntos Administrativos de Orçamento e Finanças, listando algumas 

29 recomendações em seu Relatório, dentre elas constam, in verbis, "Caso não seja possível, por 

30 questões operacionais, aumentar o número de editais, a FAP-DF deve, mediante planejamento 

31 adequado, ampliar o valor de cada edital, de modo a empenhar a maior parte do orçamento 

32 disponível no ano", diante disto ela destacou que se faz necessário majorar o valor dos editais 

33 recorrentes. Em seguimento da reunião, a Conselheira Meire apresentou os demais editais a 

34 serem lançado, são eles: 1) Bolsas Institucionais de Mestrado, R$ 7.200.000,00 (sete milhões 

35 e duzentos mil reais). 2) Bolsas Institucionais de Doutorado, R$ 10.560.000,00 (dez milhões e 

36 quinhentos e sessenta mil reais). 3) Bolsas Pós-Doutorado Empresas, R$ 18.000.000,00 

37 (dezoito milhões de reias). 4) Prémio FAPDF, R$ 321.600,00 (trezentos e vinte e um mil e 

38 seiscentos reais). 5) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, R$ 2.200.000,00 (dois 

39 milhões e duzentos mil reais). 6) Startups, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 7) 

40 Pesquisador Visitante, R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). 8) Multiusuários, 

41 R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 9) Pós-Doutorado Júnior, R$ 9.840.000,00 (nove 

42 milhões e oitocentos e quarenta mil reais). 10) Periódicos, R$ 1.500.000,00 (um milhão 

43 quinhentos mil reais). 11) Direitos Humanos, R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 

44 reais). 12) Microempresas, 13.000.000,00 (treze milhões de reais). O Superintendente da 

45 SUAG, convidou o senhor Frederico Castro Martins, Diretor de Orçamentos, Contabilidade e 

46 Finanças - DIOCF, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, o qual iniciou sua 

47 explanação, apresentando o valor total do Quadro de Detalhamento de Despesas — QDD atual 

48 para o exercício corrente totalizando a monta de R$ 317.065.982,00 (trezentos e dezessete 

49 milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais). Informou ainda que para o 

50 exercício seguinte, fora disponibilizado o teto orçamentário de R$ 361.043.739,00 (trezentos e 

51 sessenta e um milhões, quarenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais), demonstran cø 
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Pesquiso do Dntnto Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal 52 assim, um incremento de treze pontos e oitenta e sete décimos percentuais em relação ao 53 orçamento atual. Propôs a manutenção dos Programas de Trabalho existentes, além da 54 inclusão de outros Programas de T 

, ora cnado o programa de trabalho específico 78 para Implementação do Plano de Capacitação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 79 Federal, cujo objetivo é capacitar os servidores e colaboradores da instituição, com a quantia 80 de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Em referência ao programa de trabalho Manutenção 81 dos Serviços Administrativos Gerais, houve suplementação, totalizando a quantia de R$ 82 40.582.636,00 (quarenta milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis 83 reais). Já o programa de trabalho Construção de Prédios e Próprios — Edificio de Governança 84 do BIOTIC-FAP, ficou estabelecido o valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 85 reais). Relativo ao programa de trabalho Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia 86 da Informação — FAP, houve alteração no valor totalizando a cifra de R$ 5.500.000,00 (cinco 87 milhões e quinhentos mil reais), havendo redistribuição interna, bem como acrescentando a 88 rubrica para aquisição de material de consumo, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 89 reais). Para o programa de trabalho Publicidade e Propaganda Institucional — Fundação de 90 Apoio à Pesquisa, os valores permaneceram em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 91 mil reais). Com relação ao programa de trabalho Concessão de Bolsa Universitária — 92 Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, houve alteração em relação ao exercic* 93 corrente, somando R$ 2.620.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte mil reais). O programa de 94 trabalho Fomento ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico — Projetos de Demanda 95 Induzida — FAP, que abriga principalmente os editais relacionados aos Direitos Humanos e 96 Multiusuários, totalizou a quantia de R$ 30.900.000,00 (trinta milhões e novecentos mil 97 reais). Referenciando o programa de trabalho Fomento ao Desenvolvimento Cientifico e 98 Tecnológico — Projetos de Demanda Espontânea — FAP, houve significativa majoração, 99 totalizando a monta de R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais). O programa 100 de trabalho Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico — FAP não manteve o 101 mesmo quantitativo de créditos orçamentários, houve alteração totalizando R$ 27.770.436,00 102 (vinte e sete milhões, setecentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais). Para o 

, sejam eles: o Programa de Trabalho para realização do Plano de Capacitação dos servidores e colaboradores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, cujo objetivo é promover a melhoria dos serviços executados e consequentemente permitir a majoração da execução do orçamento; o Programa de Trabalho para a Execução de Sentenças Judiciais, visto que há registro de solicitações em anos anteriores, o que se pode comprovar em rápida consulta em documentos no âmbito da Diretoria Financeira. No decorrer da apresentação, fora explanado que a quantia orçamentária seguiria aproximadamente as mesmas cifras do que está disponível no exercício atual, verificando se a necessidade de algumas adequações conforme: A) redução dos valores inscritos em fonte 107 (cento e sete), alienação de imóveis, cujo lastro financeiro é bem mais restrito que a fonte 100 (cem), sem, contudo, restringir o orçamento, substituindo-a pela fonte 100 (cem) — Ordinário não vinculado. B) Reforço em fonte 100 (cem) de Programas de Trabalho em que se encontram as maiores atividades finalísticas da Fundação. C) Adequações e ajustes pontuais que serão abordados no decorrer da reunião. Referente ao programa de trabalho: Modernização do Sistema de Informação, fora suplementado com a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a rubrica de aquisição de material de consumo, totalizando R$ 15.100.000,00 (quinze milhões e cem mil reais). O programa de trabalho: Conservação de Estruturas Físicas e Edificações Públicas permaneceu com o mesmo valor, seja R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). O programa de trabalho Administração de Pessoal, depois de consultadas as Gerências de Gestão de Pessoas e de Orçamento, necessitou ser majorado, totalizando a monta de R$ 5.148.667,00 (cinco milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais). Já o programa de trabalho: Concessão de Beneficio a Servidores permaneceu com a mesma quantia, totalizando um R$ 1.350.000,00 (milhão, trezentos e cinquenta mil reais) N 
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103 programa de trabalho Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos — FAPDF, fora 

104 suplementado a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), somando a monta de 

105 R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), este programa visa, entre outras ações, 

106 dinamizar os procedimentos de análise, sobretudo no pagamento de serviços de "Ad-Hoc". 

107 Em relação ao programa de trabalho Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico — 

108 Projetos Inovadores em Empresas e Entidades — FAP, programa que atende aos editais 

109 relacionados a atividades de "Start Up's", Pós-Doutorado Empresa e Microempresas, registra 

110 a suplementação de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), totalizando o valor de R$ 

111 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). No programa de trabalho Concessão de Bolsas de 

112 Estudo FAPDF, fora majorado para o valor total de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões 

113 de reais), este programa abriga os editais relativos ao PIBIC, PVE, Pós Doc. Júnior, 

114 Doutorado e Mestrado. Para a promoção de eventos da Fundação de Apoio à Pesquisa e para a 

115 Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, o programa de trabalho Difusão de Ciência e 

116 Tecnologia — Promoção de Eventos FAP-DF, teve suplementação na ordem de R$ 

117 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), totalizando o montante de R$ 20.000.000,00 (vinte 

118 milhões de reais). Para o programa de trabalho Difusão de Ciência e Tecnologia — Pesquisa 

119 Científica —FAPDF, foram reservados R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil 

120 reais). O programa de trabalho Difusão de Ciência e Tecnologia — Participação de Eventos 

121 foram mantidos os mesmos recursos orçamentários, totalizando R$ 16.000.000,00 (dezesseis 

122 milhões de reais). No programa de trabalho Formação do Patrimônio do Servidor Público, 

123 programa específico para custear obrigações contributivas na ordem de R$ 150.000,00 (cento 

124 e cinquenta mil reais), que iguala ao disponibilizado no orçamento vigente. Já o programa 

125 Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia FAPDF, manteve se a mesma monta do atual 

126 exercício, qual seja: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Relativo ao programa de trabalho de 

127 Ressarcimentos, Indenizações e Restituições — FAPDF, teve suplementação, na ordem de R$ 

128 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), de acordo com as projeções da Gerência de 

129 Gestão de Pessoas, que se baseou no atual exercício, totalizando o montante de R$ 

130 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Formulando o novo programa de trabalho: 

131 Execução de Sentenças Judiciais, será reservada a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil 

132 reais). Será criado novo programa de trabalho Incentivo à Ciência, Tecnologia e Informação - 

133 Incentivo à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica no Ambiente Produtivo, que visa 

134 albergar a possibilidade das "Encomendas", no total de R$ 4.422.000,00 (quatro milhões, 

135 quatrocentos e vinte e dois mil reais). Finalmente, para atender as demandas de manutenção 

136 do parque cientifico tecnológico do Distrito Federal, será aberto o programa de trabalho 

137 Manutenção de Máquinas e Equipamentos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 

138 Federal, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). O Conselho Diretor deliberou, 

139 por unanimidade, pela aprovação da aplicação dos recursos para compor o Projeto de 

140 Lei Orçamentária para 2019. II) Indicação de um servidor para Medalha de Mérito d 

141 Buriti. A Conselheira Meire Machado discorreu sobre a Circular SEI-GDF n" 67/2018 

142 SEPLAG/GAB, enviada através do Processo SEI 00410-00008892/2018-10. O 

143 Superintendente da SUAG apresentou quatro nomes que atendem aos requisitos previstos no 

144 Oficio, são eles: Jair Vasconcelos da Silva, Cleonice Nunes da Costa, Patrícia Oliveira Silva e 

145 Lucicléia Resende de Andrade. O Conselheiro Bruno, a Conselheira Meire e o Diretor Vice-

146 Presidente indicaram a servidora Cleonice. O Conselheiro Carlos indicou a servidora Patricia. 

147 O Conselho Diretor deliberou, por três votos (SUCTI, PROJUR e Presidência) a um 

148 (SUAG), pela indicação da servidora Cleonice Nunes da Costa. O Diretor Vice-

149 Presidente solicitou a presença da mesma, na reunião, para informá-la da indicação. 

150 Informes Gerais: Como orientado na 347a Reunião do Conselho Diretor, os Conselheiros 

151 indicariam servidores de suas respectivas áreas para homenagem e reconhecimento. Foram 

152 indicados, Alexandre Henrique Pereira Pedroso, pela SUAG, Emileny Pereira da Silva, pela 

153 PROJUR, Kelly Layane da Silva Menescal, pela Presidência e Cláudia L tícia de Araújo 

cvi< 
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154 Rosado, pela SUCTI e pelo Diretor Vice-Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Diretor 
155 Vice-Presidente declarou encenada a reunião. E para constar, eu, Cláudia Leticia de Araújo 
156 Rosado lavrei esta ata que vai por mim assinada, pelo Diretor Vice-Presidente e pelos demais 
157 membros do Conselho, após sua aprovação. Brasília/DF, 02 de agosto de 2018. 
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