
GOVERNO DO DISTRITO FEDERALFUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERALAssessoria de Comunicação
Proposta - FAPDF/PRES/ASCOM

POLÍTICA DE PATROCÍNIO DA FAPDF

Trata-se de Polí ca de Patrocínio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), voltada para oestabelecimento de critérios e normas de gestão da concessão de patrocínio, pela FAPDF, a eventos e açõespropostos por pessoas jurídicas do Distrito Federal.

1. INTRODUÇÃO
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF é en dade com personalidade jurídica de direitoprivado, sob a forma de fundação pública, com autonomia administra va e financeira, patrimônio próprio,sede e foro na cidade de Brasília, jurisdição em todo o Distrito Federal e prazo indeterminado de duração. AFAPDF  tem  por  finalidade  es mular,  apoiar  e  promover  o  desenvolvimento  cien fico,  tecnológico  e  deinovação do Distrito Federal, visando ao bem-estar da população, defesa do meio ambiente e progresso daciência e tecnologia. Para os efeitos desta Polí ca, destaca-se sua competência de apoiar a realização deeventos e exposições de interesse para o ensino, a difusão e o desenvolvimento da ciência, tecnologia einovação.

2. DIRETRIZES E OBJETIVOS 
A FAPDF, atenta à sua missão ins tucional de atuar como fundação de apoio à pesquisa no Distrito Federal,bem como à  sua visão de ser  reconhecida como a  principal  ins tuição de apoio  à  pesquisa  em âmbitoregional e nacional, envida todos os esforços para es mular, apoiar e promover o desenvolvimento cien fico,tecnológico e de inovação no DF e busca realçar sua imagem ins tucional e social por meio de patrocínio aprojetos que promovam as áreas de CT&I e aprimorem o relacionamento da FAPDF com a comunidade doDistrito Federal, com o obje vo de consolidar sua imagem. 
Nesse sen do, a FAPDF, como sua polí ca de patrocínio possui as seguintes ações:

Apoiar ações que tenham aderência à missão da FAPDF e à sua imagem ins tucional;
Incen var  ações vinculadas  às  polí cas  públicas  do  setor  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  e  doGoverno do Distrito Federal; e
Incen var ações técnico-cien ficas relacionadas ao aprimoramento direto ou indireto dos setores emque atua. 

3. ÁREAS DE ATUAÇÃO
Apoio a projetos que contribuam para a valorização da marca ins tucional da FAPDF perante seus públicos,por meio de patrocínio, respeitados os critérios técnicos e administra vos de avaliação e seleção definidos
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neste documento,  bem com as  previsões do Decreto Nº 36.451, de 15 de abril  de 2015,  e da InstruçãoNorma va Nº 01, de 20 de junho de 2017, da Secretaria Estado de Comunicação do Distrito Federal (Secom).

3.1. EVENTOS DO SISTEMA DE CT&I
A FAPDF poderá patrocinar eventos realizados no DF e RIDE que es mulem o desenvolvimento cien fico,tecnológico e de inovação, assim como a troca de experiências e a interação entre empresas, ins tuiçõescien ficas, tecnológicas e/ou outros agentes do Sistema de CT&I. Os eventos devem ter impacto nacional ouinternacional, e potencial de fortalecimento da marca ins tucional da FAPDF, de acordo com as diretrizes deatuação es puladas nesta polí ca.

3.2. EXPOSIÇÕES E PUBLICAÇÕES DO SISTEMA DE CT&I
A FAPDF poderá patrocinar exposições e projetos sobre temas relevantes para o sistema de CT&I.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
A FAPDF selecionará, por meio de edital público de seleção, projetos que sejam de seu interesse estratégico,desde que devidamente enquadrados nesta Polí ca de Patrocínio e aprovados por  seu Conselho Diretor,considerando os critérios relacionados a seguir:

Impacto no fortalecimento da imagem ins tucional da FAPDF junto a seus públicos-alvo, quais sejamempresas e ins tuições cien ficas, tecnológicas e/ou outros agentes do Sistema de CT&I;
Alinhamento às polí cas públicas do setor de CT&I e do Governo do Distrito Federal; e
Alinhamento em relação às ações operacionais da FAPDF relacionadas ao aprimoramento direto ouindireto dos setores em que atua.

5. COMITÊ INTERNO DE SELEÇÃO
Haverá um Comitê para seleção das propostas, composto por 3 (três) integrantes tulares designados porportaria do Diretor-Presidente da FAPDF, sendo o (a) chefe da Assessoria de Comunicação (Ascom), o (a)coordenador da Coordenação de Bolsas e Eventos (COOBE) e um (a) assessor (a) especial da Presidência daFAPDF. Os membros do Comitê atuarão de acordo com a seguinte organização:

A chefia da Ascom atuará como coordenadora no Comitê;
Cada representante tular terá um suplente designado na referida portaria, não havendo necessidadede que os suplentes sejam do mesmo setor;
O Comitê, se julgar necessário, poderá solicitar parecer das áreas operacionais da FAPDF para subsidiarsua tomada de decisão.

6. RECURSOS FINANCEIROS
Os  recursos  des nados  a  patrocínios  deverão  ser  previstos  anualmente  no  Programa  Trabalho19.573.6207.2786.0009 (DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO).
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7. CALENDÁRIO
O Conselho Diretor da FAPDF definirá, anualmente, o calendário das ações de patrocínio.

8. PUBLICAÇÃO
O Edital de seleção de projetos de patrocínios será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF deforma resumida e na íntegra no site da FAPDF.

9. RESTRIÇÕES
Não são passíveis de patrocínio projetos ligados a a vidades:
a) de cunho polí co-par dário;
b)  de  cunho  religioso,  exceto  manifestações  populares  reconhecidamente  tradicionais  e  consideradasrelevantes para a divulgação da marca FAPDF;
c) que envolvam jogos de azar e/ou especula vos;
d) que usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidorespúblicos, ou que estejam associados a qualquer modalidade de veiculação eleitoral;
e)  de natureza discriminatória,  seja em função de etnia, nacionalidade,  opinião polí ca,  religião,  gênero,orientação sexual, condição social ou condição sica;
f) cujos proponentes estejam inadimplentes junto à FAPDF ou à Administração Pública;
g) cujos proponentes não desfrutem de idoneidade fiscal e credi cia;
h) cujos proponentes possuam, em seu quadro societário, empregados da FAPDF ou parentes, até 3º grau,dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança com atuação na área responsável pela demandaou contratação ou de autoridade a eles hierarquicamente superior.
i) propostos por associações de empregados a vos ou ina vos da FAPDF;
j) projetos culturais não habilitados pela Lei Rouanet 8313/91;
k) projetos de esporte não aprovados pelo Ministério dos Esportes (lei de Incen vo ao Esporte 11.438/06)
l)  cujo patrocinado mantenha contrato de prestação de serviços de publicidade ou de promoção com opatrocinador, bem como a qualquer modalidade de veiculação eleitoral.
§ Único - Não serão aceitos projetos de patrocínios que se enquadrem nas caracterís cas descritas no art. 6ºda Instrução Norma va Nº 1, de 20 de junho de 2017, da Secretaria de Estado da Comunicação do DistritoFederal (Secom). 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Polí ca de Patrocínio da FAPDF em vigor ficará disponibilizada no site da FAPDF.
Os editais de seleção pública para apoio de patrocínio deverão explicitar os critérios de seleção e análise dosprojetos.

Brasília, 20 de janeiro de 2020.
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ALESSANDRO FRANÇA DANTAS
Diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF

Documento assinado eletronicamente por THAINA SALVIATO BATISTA- Matr. 1690540-7, Chefeda Assessoria de Comunicação, em 18/02/2020, às 17:29, conforme art. 6º do Decreto n°36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FRANÇA DANTAS- Matr. 1692644-7,Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 18/02/2020, às21:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no DiárioOficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 35855954 código CRC= 11E4485E.
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