
40201 - FUNDACÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Sob a égide dos arts. 193 a 195 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal foi criada pela Lei n. 347, de 4 de
novembro de 1992, com as seguintes competências:

a) executar e incentivar a política de ciência e tecnologia do Distrito Federal;

b) custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisa, individuais e institucionais, oficiais e particulares;

c) apoiar a realização de eventos e exposições de interesse para o ensino, a difusão e o desenvolvimento da ciência e tecnologia;

d) incentivar e promover o intercâmbio e a cooperação entre entidades públicas ou privadas voltadas para o desenvolvimento da pesquisa científica e
tecnológica;

e) propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, inclusive a formação e
capacitação de recursos humanos e a melhoria da qualidade do setor produtivo do Distrito Federal;

f) apoiar a difusão e a transferência de resultados de pesquisa, bem como intercâmbio de informações científicas e tecnológicas; e

g) gerir o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar nº 153, de 30 de dezembro de 1998.

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal passou por uma série de reestruturações desde então. A mais recente foi promovida pelo Decreto n.
41.339, de 15 de outubro de 2020, que estruturou a Fundação em duas Superintendências e quatro Chefias. As Superintendências concentraram as
atividades diretamente relacionadas à consecução de projetos e prestação de contas ao passo que as Chefias são responsáveis pelo auxílio aos dirigentes
máximos nas searas jurídica, controle interno, governança, gestão e comunicação, as quais também podem estar pontualmente envolvidas na consecução
de projetos e na prestação de contas.

Ainda em 2020, foram formados grupos de trabalho para reformulação de atos normativos internos da Casa a fim de padronizar procedimentos, além de
reavaliar e otimizar rotinas no intuito de agilizar o trâmite dos projetos sob responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Nesse
esforço, foi editada a Instrução Normativa n. 2, de 15 de dezembro de 2020, a qual disciplinou procedimentos para a celebração de parcerias e contratação
que envolvem a Fundação e já estão sob análise dos dirigentes máximos novas minutas de resolução de padronização de procedimentos, regimento
interno, estatuto e portaria de regulamentação de teletrabalho para regulamentação já nos primeiros meses de 2021.

O Estatuto Social da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal foi aprovado pelo Decreto n. 27.958, de 16 de maio de 2007, e o Regimento
Interno publicado no Diário O ficial do DF n. 111, de 12 de junho de 2007. Importante pontuar que um novo Regimento Interno aguarda deliberação pelo
Conselho Superior desta Fundação em sessão a ocorrer em janeiro de 2021.

 

FORÇA DE TRABALHO

Servidores Atividade-Meio (Com cargo
em comissão)

Atividade-Fim (Com cargo
em comissão)

Atividade-Meio (Sem cargo
em comissão)

Atividade-Fim (Sem cargo
em comissão) Total

Efetivos do GDF 2 4 2 3 11

Comissionados sem
vínculo efetivo 20 14 0 0 34

Requisitados de órgãos do
GDF 7 2 2 11

Requisitados de órgãos
fora do GDF

Estagiários

Menor Aprendiz/Projeto
Jovem Candango

Terceirizados (FUNAP)

Outros - especificar

Subtotal

(-) Cedidos para outros
órgãos 3 2 5

Total Geral 61

Para incremento da força de trabalho, esta Fundação providenciará Chamamento Público de servidores de outros órgãos integrantes da administração
pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, além de manter constantes tratativas junto à Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal para redistribuição de servidores.

Importante pontuar ainda que está em vigor o Decreto n. 40.546, de 20 de março de 2020, o qual dispõe sobre a adoção de regime de teletrabalho, em
caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal a partir de 23 de
março de 2020 como medida necessária à continuidade do funcionamento da Administração Pública distrital diante da atual situação de emergência em
saúde pública e pandemia em decorrência do coronavírus (Covid-19), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesse contexto, está em vigor
a Instrução n. 76, de 16 de julho de 2020, que instituiu diretrizes para a rotina administrativa dos servidores em regime de teletrabalho no âmbito da
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, bem como a Instrução nº 107, de 19 de outubro de 2020, a qual instituiu o retorno dos servidores que
não estejam em grupo de risco ao regime presencial, conforme orientação do Decreto n. 41.348, de 15 de outubro de 2020. Por fim, está em discussão
interna a regulamentação do regime regular de teletrabalho, isto é, da adoção do trabalho à distância como modalidade de trabalho que pode ser adotada
por servidores desta Casa mesmo após o encerramento da pandemia.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

3866 -
CONSTRUÇÃO DE
ESPAÇOS COM
MÚLTIPLAS
FUNÇÕES

45000000,0 0,0 0 0

0001 - CONSTRUÇÃO
DE ESPAÇOS COM
MÚLTIPLAS
FUNÇÕES-- PLANO
PILOTO .

45000000,0 0,0 0 0

4067 - CONCESSÃO
DE BOLSA
UNIVERSITÁRIA

500000,0 1,00 0 0

0001 - CONCESSÃO
DE BOLSA
UNIVERSITÁRIA--
DISTRITO FEDERAL

500000,0 1,00 0 0

1968 -
ELABORAÇÃO DE
PROJETOS

52000000,0 0,0 0 0

0049 - ELABORAÇÃO
DE PROJETOS--
DISTRITO FEDERAL

52000000,0 0,0 0 0

2781 - INCENTIVO
À CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

6000000,0 734,0 0 0

0002 - INCENTIVO À
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

6000000,0 734,0 0 0

3116 - PUBLICAÇÃO
DE MATERIAL
CIENTÍFICO E
TÉCNICO

1000000,0 0,0 0 0

0002 - PUBLICAÇÃO
DE MATERIAL
CIENTÍFICO E
TÉCNICO--DISTRITO
FEDERAL

1000000,0 0,0 0 0

3711 - REALIZAÇÃO
DE ESTUDOS E
PESQUISAS

5000000,0 0,0 0 0

0019 - REALIZAÇÃO
DE ESTUDOS E
PESQUISAS--
DISTRITO FEDERAL

5000000,0 0,0 0 0

4105 - ESTUDOS,
ANÁLISES,
AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
ESTRATÉGICAS

3600000,0 0,0 0 0

0002 - Estudos,
Análises, Avaliação e
Monitoramento de
Políticas Públicas
Estratégicas--
DISTRITO FEDERAL

3600000,0 0,0 0 0

6026 - EXECUÇÃO
DE ATIVIDADES DE
FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

84078077,0 67181844,33 32259485,64 28375940,78

0012 - EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES DE
FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO E DE
INOVAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

84078077,0 67181844,33 32259485,64 28375940,78

9083 - CONCESSÃO
DE BOLSAS DE
ESTUDO

30000000,0 2407250,00 2400000,0 2400000,0

0010 - CONCESSÃO
DE BOLSAS DE
ESTUDO--DISTRITO
FEDERAL

30000000,0 2407250,00 2400000,0 2400000,0



9118 -
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PARA
DIFUSÃO
CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

70000000,0 58933550,96 56688811,80 56688811,80

0009 -
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PARA
DIFUSÃO CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA--
DISTRITO FEDERAL

0 282500,0 0 0

0001 -
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PARA
DIFUSÃO CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA--
DISTRITO FEDERAL

70000000,0 58651050,96 56688811,80 56688811,80

2786 - DIFUSÃO DE
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

45000000,0 3197163,87 2652108,0 2652108,0

0009 - DIFUSÃO DE
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

45000000,0 3197163,87 2652108,0 2652108,0

TOTAL - 6207 -
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO
342178077,00 131720544,16 94000405,44 90116860,58

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

EDITAIS 2019:

EDITAL n. 03/2019 – Animação do Ecossistema de Inovação

OBJETO: Chamamento público de Organizações da Sociedade Civil a fim de, em parceria com a FAPDF, fomentar projetos voltados à animação do
ecossistema de inovação do Distrito Federal. As parcerias serão formalizadas mediante assinatura de termo de fomento e cada projeto selecionado poderá
receber até R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Há previsão de desembolso de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para o
período de 2019/2020.

PERÍODO: 18 (dezoito) meses.

SITUAÇÃO ATUAL: Fase de seleção de propostas concluída, que estão em fase de contratação, conforme quadro-síntese a seguir:

Proponente Proposta Descrição Período Fase Valor

Fundação Centro
de Referência em
Tecnologias
Inovadoras -
Certi

I9_DF (parcela
efetivada)

Animação de
atos locais por
meio de
planejamento e
viabilização de
estratégias
prioritárias ao
fortalecimento
do ecossistema
de ações para
melhoria e
integração dos
ambientes e
programas de
inovação e
operacionalizar
programa de
transformação
de ideias em
negócios e de
ações para
elevar a
competitividade
das empresas já
estabelecidas na
região

18
meses

em
andamento

R$
3.470.300,00

Associação
Wylinka

Programa de
aceleração de
agentes
públicos em
inovação

Formação de
agentes públicos
para o desenho
e a
implementação
de políticas
públicas na área
de inovação de
forma eficaz

18
meses em análise R$

1.935.255,68

Associação
Brasileira das
Instituições de
Pesquisa
Tecnológica e
Inovação

Conectando DF

Implantação de
programa para
desenvolvimento
de soluções
inovadoras para
as empresas do
DF, congregadas
coletivamente
por meio de
órgãos de classe

18
meses em análise R$

903.114,00

SOFTEX -
Associação para
a Promoção da
Excelência do
Software
Brasileiro 

Candango
Valley

Realização de
atividades de
mobilização,
capacitação,
desenvolvimento
de negócios e
atração de
investimentos.

18
meses em análise R$

3.472.790,00



Associação de
Startups e
Empreendedores
Digitais do Brasil

STARTUP
BRASÍLIA -
2030

Apoio e
fortalecimento
de atores-chave
do ecossistema
de inovação do
DF em prol do
aumento da
densidade do
ecossistema, de
ações de
sustentabilidade
e de influência
digital.

18
meses em análise R$

2.779.519,00

Fundação de
Empreendimentos
Científicos e
Tecnológicos

CocreationLabs
DF: acelerando
a ideação
inovadora

Implementação
de rede híbrida
de laboratórios
de
ideação/espaços
de pré-
incubação de
negócios
inovadores -
CocreationLabs
DF - para
contribuir na
aceleração do
processo de
criação de ideias

18
meses em análise

 

 

 

R$
2.438.569,92

 

EDITAL n. 04/2019 – Educação Inovadora

OBJETO: Chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com a FAPDF, executar projetos de educação inovadora, no
período de até 24 (vinte e quatro) meses. Tal edital prevê a realização de projetos distintos e independentes, a serem realizados em conjunto com a
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal (FUNAB), respectivamente: até 10 (dez)
projetos de cocriação de protótipos de escola inovadora a serem implementados de forma piloto no escopo da parceria e 1 (um) projeto de pesquisa de
universidade distrital. As parcerias serão formalizadas mediante assinatura de termo de colaboração. Há previsão de desembolso de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais) para o período de 2019/2021.

SITUAÇÃO ATUAL: Fase de seleção de propostas concluída e em fase de contratação.

EDITAL n. 09/2019 – Start BSB

OBJETO: Seleção pública de propostas para apoio financeiro na modalidade subvenção econômica a startups/projetos inovadores, que estimula a
criatividade e o empreendedorismo, por meio da concessão de recursos financeiros na forma de subvenção econômica, bolsas, capacitações e suporte
operacional, para o desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços) ou de processos inovadores, transformando as ideias inovadoras em
empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos relevantes da economia do Distrito Federal e Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Há previsão de desembolso de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões quinhentos e seiscentos mil reais), com
possibilidade de suplementação de 50% desse valor, para o período de 2020/2021.

SITUAÇÃO ATUAL: Está na fase de submissão dos projetos de empreendimento pelos interessados, em atenção ao cronograma do quadro-síntese a seguir:

Atividade Data de
início

Data de
término

Situação
atual

Lançamento da
Chamada Pública 17/02/2020 não há Concluído

Impugnação e pedidos
de esclarecimento 17/02/2020 27/02/2020 Concluído

Fase 1. Submissão das
ideias inovadoras 25/03/2020 15/10/2020

428
Submissões.

Concluído
Seleção e avaliação
das ideias inovadoras
– Fase 1

16/10/2020 03/11/2020 Concluído

Divulgação do
Resultado Preliminar
das Ideias Inovadoras
Selecionadas – Fase 1

04/11/2020 não há Concluído

Prazo para
Interposição de
Recursos
Administrativos na
Fase 1

05/11/2020 14/11/2020 Concluído

Divulgação das Ideias
Inovadoras Aprovadas
na Fase 1

23/11/2020 não há

300 ideias
inovadoras
aprovadas.

Concluído

Fase 2. Submissão dos
Projetos de
Empreendimento

23/11/2020 07/12/2020

254
propostas
submetidas.

Concluído
Seleção e avaliação
dos projetos de
empreendimento –
Fase 2

08/12/2020 13/01/2021 Em
andamento

Divulgação do
resultado Preliminar
dos Projetos de
Empreendimento
Selecionados

– Fase 2

14/01/2021 não há Em
andamento

Prazo para
Interposição de
Recursos
Administrativos na
Fase 2

15/01/2021 não há Em
andamento



Divulgação dos
Projetos de
Empreendimento
Aprovados na Fase 2

02/02/2021 não há Não iniciado

Fase 3. Submissão dos
Projetos de Fomento 02/02/2021 18/02/2021 Não iniciado

Seleção e avaliação
dos projetos de
fomento – Fase 3

19/02/2021 09/03/2021 Não iniciado

Divulgação do
Resultado Preliminar
dos Projetos de
Fomento Selecionados
– Fase 3

10/03/2021 não há Não iniciado

Prazo para
Interposição de
Recursos
Administrativos na
Fase 3

11/03/2021 22/03/2021 Não iniciado

Divulgação do
resultado ¿nal e
publicação no DODF

31/03/2021 não há Não iniciado

Prazo para constituição
da empresa e inserção
de documentos para a
contratação da
Plataforma da FAP

31/03/2021 01/06/2021 Não iniciado

Contratação dos
projetos de fomento

Até
01/07/2021 não há Não iniciado

Chamada de Suplentes 02/06/2021 não há Não iniciado
Prazo para Suplentes
para constituição da
empresa e inserção de
documentos para a
contratação da
Plataforma da FAP

02/06/2021 02/08/2021 Não iniciado

Contratação dos
projetos de fomento
(suplentes)

Até
17/08/2021 não há Não iniciado

Acompanhamento dos
projetos contratados

6 meses
após a
contratação

não há Não iniciado

Avaliação técnica ¿nal
6 meses
após a
contratação

não há Não iniciado

Apresentação de
relatórios

Até 60 dias
após o
término da
vigência

não há Não iniciado

Seminário de
apresentação de
resultados

Após o
término da
vigência

não há Não iniciado

 

CONVÊNIOS 2019

CONVÊNIO n. 02/2019 - Institucionalização da FAPDF 

PARTÍCIPES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FUB e FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-FINATEC 

VALOR: R$ 2.497.800,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil e oitocentos reais).

OBJETO: Projeto de pesquisa para institucionalização da FAPDF como ambiente promotor de ciência, tecnologia e inovação

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro meses) meses.

METAS: Incremento da capacidade operacional da FAPDF por meio de melhorias e otimizações em processos produtivos, ferramentas e estrutura de
governança; aumento do desempenho da FAPDF e da sustentabilidade de suas ações por meio da elaboração de ferramentas de gestão de talentos;
incremento da efetividade das ações de fomento da FAPDF por meio da construção de estruturas e processos de monitoramento e avaliação; incremento da
efetividade das ações da FAPDF por meio da revisão de normas legais e infralegais; incremento e efetividade das ações da FAPDF por meio da instituição
de espaços de articulação e discussão da Política Distrital de Ciência e Tecnologia. Desembolso de R$ 2.497.800,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa
e sete mil e oitocentos reais) efetuado.

SITUAÇÃO ATUAL: Em análise interna das entregas parciais realizadas e aguardando envio de termo aditivo assinado do convênio apenas em relação à
extensão dos prazos de entrega.

CONVÊNIO n. 03/2019 - DF + Produtivo

PARTÍCIPE: SENAI

VALOR: R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais).

OBJETO: Criação e execução do Programa DF Mais Produtivo com vistas à expansão das ações de aumento de produtividade nas empresas do Distrito
Federal por meio da metodologia do Programa "Brasil Mais Produtivo", focado na melhoria de práticas manufatureiras, com intervenções rápidas, de baixo
custo e de alto impacto, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais, por meio do desenvolvimento e a aplicação
de ferramentas e soluções tecnológicas de monitoramento da eficiência no processo produtivo, além da difusão da cultura de aperfeiçoamento contínuo no
processo fabril das empresas locais. Houve desembolso de R$ 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais) em 2020 e há previsão de desembolso
de R$ 6.075.000,00 (seis milhões e setenta e cinco mil reais) para 2021.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, com previsão de término em 11/10/2022.

METAS: vide quadro-síntese a seguir:

Metas Atividades Indicadores Início Término



Atender até
200
empresas no
Programa
DF+Produtivo

Consultoria
em
manufatura
enxuta

       I.         
Ganho de
Produtividade;
(Peças, lotes /
tempo)

      II.         
Redução de
Movimentações;
(passos
(pessoa) / turno)

    III.         
Aumento da
qualidade do
Processo; (nº
peças/produtos
retrabalho/turno)

    IV.         
Retorno
financeiro do
programa

Novembro
de 2019

Novembro
de 2021

Atender até
200
empresas no
Programa
DF+Eficiente

Consultoria
para
aumento
da
e¿ciência
energética
de
processos
produtivos

       I.         
Redução do
consumo
energético

      II.         
Redução do
custo energético

    III.         
Redução de
consumo/ano

    IV.         
Redução de
custo/ano

Novembro
de 2019

Novembro
de 2021

 

SITUAÇÃO ATUAL: Em análise interna das entregas parciais.

OBSERVAÇÕES: Após paralisação das atividades em decorrência da pandemia, o programa foi retomado na quinzena de julho de 2020. Com o objetivo de
reprogramar os atendimentos, foram realizadas as seguintes ações: Foi realizado contato telefônico e e-mail com as empresas com atendimento
suspenso e com as demais empresas cadastradas.  

O  SENAI conta atualmente com 8 (oito) consultores totalmente dedicados à execução do programa, sendo 5 (cinco) admitidos em 01/07/2020, com meta
de atendimento para o segundo semestre de 2020 de aproximadamente 50 (cinquenta) empresas no Programa DF+ Produtivo.

Paralelamente, estão em desenvolvimento estratégias de comunicação e prospecção do Programa, em atuação conjunta com as áreas de Comunicação e
Atendimento ao Mercado do Sistema Fibra, com vistas ao aumento de adesões ao Programa e consequentemente ampliação do corpo de consultores.

Números do Programa:

Empresas em atendimento: 20

Empresa atendimento concluído: 1.

Percentual de Aumento de produtividade: 52,7%

Empresas com previsão de início de atendimento em agosto/2020: 5

Empresas que optaram por iniciar atendimento em outubro/2020: 26

Empresas que optaram por iniciar atendimento 2021: 6

Empresas com atendimento suspenso (falta de produção no momento): 5

Empresas aguardando aplicação do Diagnostico: 14, das quais 7 já possuem agenda de visita e outras 7 não possuem disponibilidade de receber o
consultor no mês corrente

Empresas cadastro inválido / não aderente ao programa: 23

Empresa em processo de adesão: 1

Empresas contato sem sucesso: 12

Empresas não aderentes DF+Eficiente: 4

Paralisado por motivo da Covid-19. Considerando a necessidade de cumprir com o cronograma de desembolso ¿nanceiro pactuado, foi solicitado a liberação
de recurso da última parcela do convênio no valor de R$ 1.174.500,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais), já empenhado dia
23/12/2020.

 

CONVÊNIO n. 04/2019 - Inovatech – Capacitação Tecnológica

PARTÍCIPE: SENAI

VALOR: R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).

OBJETO: Qualificar profissionais em novas tecnologias, especialmente aquelas ligadas à indústria 4.0, e apoiar a inserção massiva destas tecnologias nos
processos produtivos das empresas do DF a partir da modernização de processos, inovação em produtos e certificação de qualidade, com prazo de vigência
de 21/10/2019 a 20/10/2022.

METAS: Realizar aproximadamente 15.000 matrículas ou 3.000.000 de hora/aluno; obter índice de concluintes da turma de 85%, calculado por meio da
relação entre o número de alunos concluintes e o número de matrículas realizadas na turma, desconsiderando-se as eventuais substituições. 

SITUAÇÃO ATUAL: Convênio foi prejudicado na pandemia da Covid-19, tendo em vista que os cursos possuem viés prático e, portanto, presencial. Os
cursos em andamento foram adaptados e finalizados por participação remota. Foi solicitada alteração no P lano de Trabalho para inclusão de novos cursos,
o qual está em análise. Solicitado desembolso de 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) ainda em 2020.

CONVÊNIO n. 05/2019 - Contraturno Digital

PARTÍCIPE: SOFTEX

VALOR: R$ 2.052.767,33 (dois milhões, cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e sete reis e trinta e três centavos).



OBJETO: Elaboração e implantação de projeto de solução com objetivo de montar uma rede de equipamentos que propiciem aos estudantes e docentes do
ensino público do DF acesso à internet, possibilitando a adoção de novos modelos de aprendizagem, ensino e criação de uma plataforma educacional, de
laboratórios de Inovação e do teste beta do uso de plataforma EAD com uso de equipamento móvel ou similares.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.

METAS: Capacitação de recursos humanos específico e dedicados ao tema, com foco em empresas, em instituições governamentais e em instituições
operadoras de infraestruturas críticas; sensibilização e disseminação da cultura de segurança cibernética junto a alunos de níveis superior e médio;
desenvolvimento de propostas para a realização de pesquisa e desenvolvimento em segurança cibernética; modelagem de serviços de monitoramento de
risco cibernético e de mitigação para empresas, com vistas a contribuir para a digitalização da economia brasileira. Realizado desembolso de
R$ 2.052.767,33 (dois milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) em 2020.

SITUAÇÃO ATUAL: Em análise de alteração de plano de trabalho sugerido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

CONVÊNIO n. 06/2019 –Desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente

PARTÍCIPE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - INDT

VALOR: R$ 6.375.090,89 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, noventa reais e oitenta e nove centavos).

OBJETO: Desenvolvimento de estudos técnicos multidisciplinares, análises, diagnósticos e concepção do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente
(PDTCI) do Distrito Federal.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses.

METAS: Criação de marco legal que facilite a implementação de novos negócios tecnológicos; aproximação entre os serviços públicos e a população;
preparação do DF para atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU; melhoria da qualidade de vida da população. 

SITUAÇÃO ATUAL: Conclusão do planejamento do projeto pelas partes interessadas (FAPDF, SECTI e INDT). Realizado desembolso de R$ 3.187.545,45
(três milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em 2020. Procedimentos administrativos
iniciados para resilição do convênio por determinação da Controladoria-Geral do Distrito Federal e celebração do termo de distrato do convênio.

CONVÊNIO n. 07/2019 - KnEDLe - Extração de informações de publicações oficiais usando inteligência artificial

PARTÍCIPES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FUB e FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-FINATEC 

VALOR: R$ 3.296.616,17(três milhões, duzentos e noventa e seis mil seiscentos e dezesseis reias e dezessete centavos).

OBJETO: Desenvolvimento de ferramentas inteligentes de extração de informação estruturada a partir de publicações oficiais podem facilitar a busca e
recuperação de informações, aumentar a transparência do governo e facilitar tarefas de auditoria em relação à detecção de problemas relacionados ao
emprego de recursos públicos.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses.

METAS: Preparação e estruturação da base de dados para treinamento dos modelos de aprendizagem de máquina, e formulação de léxicon específico ao
domínio requerido; desenvolvimento de técnicas adequadas para extração de dados textuais em documentos advindo de notas oficiais eletrônicas;
avaliação de algoritmos supervisionados e semi-supervisionados para o contexto de extração de entidades nomeadas em publicações oficiais, incluindo
redes neurais artificiais profundas; avaliação de algoritmos e prototipação e treinamento dos algoritmos escolhidos incluindo a sua avaliação; confecção de
artigos científicos para publicação em congressos e periódicos internacionais; produção de software aberto para mineração de dados oriundos de
documentos oficiais; apoio à formação de estudantes de graduação e pós-graduação com a experiência de trabalho em projeto de pesquisa voltado a
necessidades práticas de órgãos públicos locais.

SITUAÇÃO ATUAL: Em análise interna das entregas. Realizado desembolso de R$ 1.414.117,65 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, cento e
dezessete reais e sessenta e cinco centavos) em 2020, com previsão de desembolso de R$ 995.294,12 (novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e
noventa e quatro reais e doze centavos) em 2021 e de R$ 887.058,82 (oitocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)
em 2022.

CONVÊNIO n. 08/2019 – Cyber Arena

PARTÍCIPES: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI

VALOR: R$ 8.820.741,29 (oito milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e quarenta e um reis e vinte e nove centavos).

OBJETO: Implantação de Centro de Segurança Cibernética, em modelo de Cyber Range, denominado Cyber Arena, com um ambiente virtualizado para
treinamento, experimentação, avaliação de vulnerabilidades, trabalho em grupo, feedback em tempo real, experiências on the job, testes de novas ideias e
solução de problemas cibernéticos, em que ataques cibernéticos são realizados em réplica de ambiente real de operação de uma organização, de maneira
segura, controlada e confiável, aumentar a transparência do governo e facilitar tarefas de auditoria em relação à detecção de problemas relacionados ao
emprego de recursos públicos.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses

METAS: vide quadro-síntese a seguir:

Ano ID Indicador de
Produto (IP)

Meta
(IP)

Indicador
de
Resultado
(IR)

Meta
(IR) Precificação

2020 1

Quantidade de
centros de segurança
cibernética
implementados

1 não há não há R$
1.005.449,94

2020 2

Quantidade de
profissionais ou
estudantes treinados
em segurança
cibernética

50

Satisfação
dos
profissionais
com a
capacitação

Média
simples

>7,0
(numa
escala
de 0 a
10)

R$ 231.221,74

2020 3

 

Número de ações de
sensibilização e
disseminação na
segurança
cibernética
realizadas

 

1

Aumento da
resiliência
contra
ataques
cibernéticos

Média
simples

>7,0
(numa
escala
de 0 a
10)

R$ 22.024,64

2020 4

Quantidade de
profissionais ou
estudantes treinados
em segurança
cibernética

150

Satisfação
dos
profissionais
com a
capacitação 

simples

>7,0
(numa
escala
de 0 a
10)

R$
2.848.285,65

SITUAÇÃO ATUAL: Realizado desembolso de R$ 4.410.370,64 em 23/12/2020. Convênio em vias de cancelamento por solicitação do convenente.



EDITAIS VIGENTES 2020:

EDITAL nº 01/2020 – PRONEM – Programa de Apoio a Núcleos Emergentes (CNPq)

OBJETO: Apoio à execução de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação de grupos de pesquisa emergentes, formados por pesquisadores
com destaque em suas respectivas áreas de conhecimento e com experiência na coordenação de projetos, de modo a induzir a formação de novos núcleos
de excelência em pesquisa no Distrito Federal. Há previsão de desembolso total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) pela Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal e de igual valor pelo CNPq para o período de 2020/2021.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: vide quadro-síntese a seguir:

Atividades Datas Situação
Lançamento do Edital 14/02/2020 Finalizado

Prazo para a impugnação do
Edital

14/02/2020
a
21/02/2020

Finalizado

Período de submissão das
propostas 

Até
19/09/2020

41
candidaturas

Divulgação do resultado da etapa
de habilitação

A partir de
23/10/2020 Finalizado

Interposição de recurso do
resultado da etapa de habilitação

26/10/2020
a
30/10/2020

Finalizado

Divulgação do resultado
preliminar

A partir de
22/02/2021 Não iniciado

Interposição de recursos da
etapa de divulgação do resultado
preliminar

23/02/2020
a
01/03/2021

Não iniciado

Divulgação do resultado final A partir de
15/03/2021 Não iniciado

Assinatura do Termo de Outorga
e Aceitação

A partir de
31/03/2021 Não iniciado

EDITAL n. 02/2020 – SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE EXTENSÃO

OBJETO: Fomento ao desenvolvimento de projetos de extensão em territórios e populações em situação de vulnerabilidade social, no Distrito Federal e na
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, cujas ações se revertam em promoção à saúde, ao desenvolvimento econômico
regional, integração social e valorização da cultura e dos direitos humanos. Há previsão de desembolso de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para o
período de 2020/2021

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: vide quadro-síntese a seguir:

Atividades Datas Situação
Lançamento do Edital 04/03/2020 Finalizado
Prazo para a impugnação do
Edital

Até
11/03/2020 Finalizado

Período de submissão das
propostas

Até
18/09/2020

110
candidaturas

Divulgação do resultado da
etapa de habilitação

A partir de
04/11/2020

Propostas
em análise

Interposição de recursos da
etapa de habilitação

05/11/2020 a
11/11/2020 Em análise

Divulgação do resultado
preliminar

A partir de
18/03/2021 Não iniciado

Interposição de recursos da
divulgação do resultado
preliminar

19/03/2021 a
25/03/2021 Não iniciado

Divulgação do resultado final A partir de
06/04/2021 Não iniciado

Assinatura do Termo de Outorga
e Aceitação

A partir de
30/04/2021 Não iniciado

EDITAL nº 03/2020 - Propostas de Patrocínio

OBJETO: Seleção de propostas para patrocínio de eventos e ações voltadas para a disseminação científica no âmbito do sistema de ciência, tecnologia e
inovação do Distrito Federal. Há previsão de desembolso de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para o ano de 2020. Registre-se que tal edital é de
fluxo contínuo.

RELATÓRIO SINTÉTICO - FLUXO CONTÍNUO:

Proponente Empresa Evento Período do
evento Situação

Thomas
Ribeiro
Strauss

MAJOR TOM
COMUNICACAO E
PUBLICIDADE LTDA.

INOVAPOL 2020
– Concurso
Nacional de
Inovação para
Segurança
Pública

08/12/2020
a
10/12/2020

CONTRATADA
R$ 300 MIL
REAIS

Athena
IlsePfeilsticker
Ribas Afonso

ATHENA ILSE
PFEILSTICKER RIBAS
AFONSO 

XI Simpósio de
Biologia Animal
–
Biomimetismo:
a tecnologia
imita a vida

28/10/2020
a
01/11/2020

Não
habilitada

Edvandir Felix
de Paiva

ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS
DELEGADOS DE
POLÍCIA FEDERAL

III Simpósio
Internacional de
Segurança -
Edição Online

19/10/2020
a
21/10/2020

CONTRATADA
R$ 300 MIL
REAIS

Eugênio de
Menezes
Farias

PARQUE GRANJA DO
TORTO - PGT

EXPOABRA
DIGITAL

05/11/2020
a
08/11/2020

CONTRATADA
R$ 50 MIL
REAIS

Jussara
Angélica
Durães

JUSSARA ANGÉLICA
DURÃES

VIII SEEDMOL -
Simpósio de
Estrutura
Eletrônica e
Dinâmica
Molecular

23/11/2020
a
05/12/2020

CONTRATADA
R$ 10 MIL
REAIS

Deise Cristina
Nicoletto IMPACT HUB BRASÍLIA

Seminário
Internacional de
Impacto Social
Brasília

01/12/2020
a
03/12/2020

CONTRATADA
R$ 50 MIL
REAIS



Victor Carlos
Mello da Silva V C M DA SILVA LTDA Voxel Festival:

Science Drive In

14 a
22/12/2020

11 a
29/01/2021

SEM
INTERESSE

Mariana
Fernandes

CIA VOAR ARTE PARA
INFÂNCIA E
JUVENTUDE

SIMPÓSIO
INTERNACIONAL
DE SOLUÇÕES
MAKER PARA
COMBATE AO
COVID-19

MAKERVIDA
2020

16/12/2020
a
18/12/2020

SEM
INTERESSE

Pathricia
Rahyanne V.
de Moraes
Cardoso

P.R.V. DE MORAES
CARDOSO CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
EIRELI

1º GGF - GEEK
GAMES FEST

19/12/2020
a
20/12/2020

SEM
INTERESSE

Armando de
Azevedo
Caldeira Pires

FINATEC

VI Encontro da
Associação
Nacional de
Pesquisa e Pós-
graduação em
Arquitetura e
Urbanismo (VI
ENANPARQ) e
Diálogos
Internacionais

01/03/2020
a
05/03/2020

SEM
INTERESSE

 

EDITAL n. 04/2020 - Desafio DF - Projetos

OBJETO: Estabelecimento de condições gerais para realização de chamadas específicas para a submissão de projetos de pesquisa, desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação em áreas temáticas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do DF, destinados à solução de
demandas apresentadas por órgãos do GDF que visem à melhoria da qualidade de vida da população, no âmbito do Programa Desafio DF.

METAS: Promoção de chamadas específicas para atendimento a demandas públicas apresentadas à FAPDF por órgão ou instituição da Administração Pública
Direta ou Indireta; estabelecimento de diretrizes básicas a serem praticadas nas chamadas específicas; fomento a projetos de submetidos por
pesquisadores vinculados a ICT-DF na sua área de conhecimento e experiência profissional. O  desembolso será realizado conforme valores especificados
em cada chamada lançada. Registre-se que tal edital é de fluxo contínuo.

RELATÓRIO SINTÉTICO - FLUXO CONTÍNUO:

Chamada
n. Projeto Demandante Valor

estimado
Situação
atual

01/2020

Centro Integrado
de Inteligência,
Gestão e
Respostas a
Emergências
Epidemiológicas

Casa Civil R$
7.000.000,00

Em análise
das
propostas
recebidas

02/2020

Projeto Sistema
de tomada de
decisão sobre
geração de
startups e
empreendimentos
atuantes nas
áreas de
interesse do
Parque
Tecnológico de
Brasília

Biotic R$
1.500.000,00

Recebimento
de
propostas

03/2020
Inteligência
Arti¿cial em
Execução Fiscal

Procuradoria-
Geral do
Distrito
Federal

R$
3.500.000,00

Recebimento
de
propostas

04/2020

Plataforma de
Inteligência
Arti¿cial para o
Judiciário:
Aplicação na
Justiça Federal

Biotic e
Justiça
Federal

R$
3.500.000,00

Recebimento
de
propostas

 

 EDITAL n. 05/2020 - Credenciamento de consultores ad hoc

OBJETO: Credenciamento de consultores ad hoc para atividades especializadas de avaliação, seleção e acompanhamento de programas e projetos
submetidos à FAPDF.

METAS: Aprimoramento de procedimentos de avaliação, seleção e acompanhamento de programas e projetos a serem fomentados pela FAPDF; garantia
de transparência e imparcialidade de processos de avaliação, seleção e acompanhamento de programas e projetos a serem fomentados pela FAPDF;
qualificação e aprimoramento de programas e projetos a serem fomentados pela FAPDF; ampliação e manutenção da base de dados de consultores ad hoc
da FAPDF. Há previsão de desembolso de R$ 800,00 por parecer. Registre-se que tal edital é de fluxo contínuo.

SITUAÇÃO ATUAL: Em reanálise das habilitações submetidas pelos pesquisadores.

EDITAL  n. 06/2020 - Desafio DF - Bolsas

OBJETO: Seleção de pesquisadores bolsistas para atuar em projetos de pesquisa apresentados à FAPDF por instituições de pesquisa do Distrito Federal e
que atendam a demandas de órgãos e/ou entidades da Administração.

METAS: Apoiar a realização de pesquisas e produtos de instituições de pesquisa do Distrito Federal úteis à formulação e implementação de políticas
públicas distritais informadas por evidências; formação de redes de pesquisadores em instituições acadêmicas e de pesquisa, em especial daquelas
sediadas no Distrito Federal, para o desenvolvimento de pesquisas relevantes para políticas públicas de órgãos e/ou entidades do Administração Pública
Distrital; transmissão de conhecimento de pesquisadores com reconhecida competência e experiência para instituições de pesquisa do Governo do Distrito
Federal; contribuição para o aperfeiçoamento intelectual de pesquisadores bolsistas. Os desembolsos serão especificados nas respectivas chamadas
públicas. Registre-se que o edital é de fluxo contínuo.

SITUAÇÃO ATUAL: Aguardando apreciação pelo Conselho Diretor da FAPDF.

 



CONVÊNIOS 2020:

CONVÊNIO n. 01/2020 - F2Dsys - Reconhecimento Biométrico Facial

PARTÍCIPES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FUB e FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-FINATEC 

VALOR: R$ 2.589.614,59 (dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil e quatorze reis e cinquenta centavos).

OBJETO: Desenvolvimento de sistema de autenticação e de identificação biométrica por reconhecimento facial para combater fraudes em programas de
capacitação de pessoas realizados/apoiados por órgãos do Distrito Federal.

VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, com previsão de finalização em 20/08/2021.

METAS: Definir metodologias para atendimento dos requisitos de reconhecimento facial para utilização em atividades de capacitação; compor banco de
dados NoSQL com informações biométricas faciais de indivíduos atendidos por ações de capacitação do Distrito Federal; realizar o desenvolvimento e
emprego de técnicas de reconhecimento biométrico facial para combate a fraudes em ações de capacitação; propor modelagem de técnicas de sistemas
distribuídos a serem empregadas no sistema como um todo para atendimento de sua correta execução e funcionamento; formar recurso humano, em nível
de graduação, mestrado e doutorado, nas áreas de reconhecimento facial biométrico e sistemas distribuídos; analisar os dados coletados para fins de
atendimento às demandas dos órgãos públicos de controle e de auditoria; contribuir com novas técnicas e metodologias cienti¿cas nas áreas de
reconhecimento facial biométrico e sistemas distribuídos.

SITUAÇÃO ATUAL: Em análise interna das entregas. Realizado desembolso de R$ 2.114.051,23 (dois milhões, cento e quatorze mil, cinquenta e um reais e
vinte e três centavos) em 2020 e há previsão de desembolso de R$ 475.563,36 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e
trinta e seis centavos) para 2021.

CONVÊNIO n. 02/2020 - Reinserção social de apenados

PARTÍCIPES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FUB e FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-FINATEC 

VALOR: R$ 1.761.689,41 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reis e quarenta e um centavo).

OBJETO: Contribuição na investigação e identificação de técnicas de desenho centrado no usuário para o desenvolvimento de soluções de software que
permitam a inclusão social e a privacidade das informações das partes interessadas nesta solução (Escritório Social Virtual).

VIGÊNCIA: 26 (vinte e seis) meses, com previsão para finalização em 03/05/2022.

METAS: Investigar as técnicas de desenho centradas no usuário aderentes ao desenvolvimento de aplicações com uma perspectiva social para minimizar as
barreiras de inclusão social; investigar as técnicas de elicitação de requisitos de privacidade e segurança e aplica-las em um contexto social; aplicar o
modelo de heurísticas de usabilidade na avaliação de soluções desenvolvidas para usuários, tarefas, contexto de uso e carga cognitiva; desenvolver um
portal voltado para apoiar a reintegração social de egressos do sistema prisional, utilizando uma arquitetura de micro serviços; o que deve permitir
investigar como as técnicas de desenho centrado no usuário podem favorecer não apenas a inclusão social, mas também a identificação de potenciais
serviços.

SITUAÇÃO ATUAL: Em análise interna das entregas. Realizado desembolso de R$ 951.138,82 (novecentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e oito reais
e oitenta e dois centavos) em 2020 e há previsão de desembolso deR$ 810.550,59 (oitocentos e dez mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e nove
centavos) para 2021.

CONVÊNIO n. 03/2020 – Combate à COVID-19

PARTÍCIPES: FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-FINATEC 

VALOR: R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)

OBJETO: Apoio à execução e o desenvolvimento de projetos e ações de Pesquisa, Inovação e Extensão destinadas ao combate do COVID–19.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, com previsão de finalização em 31/03/2022.

METAS: Apoio a projetos selecionados no âmbito da Chamada Prospectiva de Propostas de Projetos e Ações de Pesquisa, Inovação e Extensão para o
combate ao COVID-19, publicada pela Universidade de Brasília - UnB em 25 de março de 2020; amparo a demandas sob a apresentação de projetos a
serem propostos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal relacionados ao combate ao COVID-19; fomentar a participação da iniciativa
privada por meio de startups, micro e pequenas empresas que tenham por objetivo o desenvolvimento de soluções e projetos de inovação, serviços e
produtos tecnológicos que se enquadrem no combate ao COVID-19, assim como as consequências da pandemia de quaisquer tipos e modalidades nas
diversas áreas de conhecimento, compatíveis com a missão institucional da FAPDF.

PROJETOS CONTRATADOS ATÉ O MOMENTO:

ID Capital Custeio Valor
1 R$ 241.370,00 R$ 959.376,05 R$ 1.200.746,05
2 não há R$ 563.000,00 R$ 563.000,00
3 R$ 385.288,00 R$ 6.203.246,00 R$ 6.588.534,00
4 não há R$ 81.630,00 R$ 81.630,00
5 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 70.000,00
6 não há R$ 17.700,00 R$ 17.700,00
7 R$ 106.500,00 R$ 993.500,00 R$ 1.100.000,00
8 R$ 1.600,00 R$ 8.400,00 R$ 10.000,00
9 não há R$ 21.200,00 R$ 21.200,00
10 R$ 8.300,00 R$ 106.368,00 R$ 114.668,00
11 não há R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
12 R$ 5.949,00 R$ 200,00 R$ 6.149,00
13 R$ 187.100,00 R$ 581.000,00 R$ 768.100,00
14 R$ 70.000,00 R$ 827.700,00 R$ 897.700,00
15 R$ 225.000,00 R$ 165.000,00 R$ 390.000,00
16 R$ 343.991,67 R$ 538.798,33 R$ 882.790,00

 

CONVÊNIO n. 04/2020 –Desenvolvimento de Soluções Digitais de Combate à COVID-19 / FIOCRUZ

PARTÍCIPES: FIOTEC FIOCRUZ

VALOR: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

OBJETO: Apoiar à execução e ao desenvolvimento de projetos e ações de pesquisa, inovação e extensão destinadas ao combate do COVID–19.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

METAS: vide quadro-síntese a seguir:

Produtos Resultados esperados Valor estimado



Carteira de
Projetos de PD&I
em saúde digital
em
¿nanciamento.

Categorias:

 

a) baixa
complexidade; -
(até 100 mil) =
até 5 projetos -
teto 500 mil;

b) média
complexidade -
(de 500 a 1
milhão)= até 3
projetos, teto de
1 milhão;

c) alta
complexidade (+
de 1 milhão) =
até 2 projetos,
teto de 2
milhões.

Realizar até 10 projetos
de PD&I em saúde
digital ¿nanciados
ampliando a capacidade
geral da Secretaria de
Saúde do Distrito
Federal em até 30%
para atender e realizar
diagnóstico da Covid-19

R$ 3.357.750,00

Mapa de
transformação
digital para
orientar a seleção
e avaliação de
projetos;

Implantação de
serviço de
suporte técnico-
científico
para avaliação
de necessidades
de incorporação
de soluções
tecnológicas em
saúde digital;

Portfolio com
termos de
referência e
requisitos para
incorporação de
soluções
tecnológicas em
saúde digital

Tornar digitais os
registros e as
transações, bem como
incorporar tecnologias
de telessaúde,
telepsicologia e
teletrabalho

R$ 544.500,00

Plano de
Incorporação de
novas soluções
de tecnologias de
saúde digital;

Contratos de
soluções
tecnológicas em
saúde digital

para
enfrentamento da
COVID-19; até 5
contratos de até
1 milhão

Incorporar novas
tecnologias de saúde
digital, em especial as
de telessaúde,
telepsicologia,
inteligência arti¿cial,
machine
learning, realidade
virtual, big data,
blockchain e wearables,
no diagnóstico,
tratamento, prevenção e
gestão da Covid-19

R$ 4.991.250,00

Rede de
pesquisadores,
alunos e
empreenderes
produtora de
soluções em
saúde digital do
DF

Implantar rede
cooperativa de ciência e
tecnologia da cadeia de
saúde digital do DF
ativada com 10 projetos
de desenvolvimento de
soluções tecnológicas
em saúde digital para o
enfrentamento da Covid-
19

R$ 90.750,00

Curso de
aperfeiçoamento
enfrentamento da
pandemia do
Covid-19 e suas
consequências em
ambiente de
interação digital
em saúde

Capacitar profissionais
de saúde para atuar no
sistema de saúde
digitalizado

R$ 90.750,00

 

 

 

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado



2426 -
FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE
APOIO AO
INTERNO E SUA
FAMÍLIA

200000,0 0,0 0 0

8559 -
FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE
APOIO AO INTERNO
E SUA FAMÍLIA

200000,0 0,0 0 0

TOTAL - 6217 -
SEGURANÇA

PÚBLICA
200000,00 0,00 0,00 0,00

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

6221 - EDUCADF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

6026 - EXECUÇÃO
DE ATIVIDADES DE
FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO

22000000,0 29734,60 18000,0 18000,0

0013 - EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES DE
FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO E DE
INOVAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

22000000,0 29734,60 18000,0 18000,0

TOTAL - 6221 -
EDUCADF 22000000,00 29734,60 18000,00 18000,00

EDITAL n. 10/2019 - Mobilidade de docentes da rede pública de ensino do Distrito Federal

OBJETO: Apoio à apresentação de trabalhos desenvolvidos por docentes e estudantes da Rede Pública de Educação Básica do Distrito Federal em eventos
de ciência, tecnologia e inovação no país ou no exterior, que tenham sido selecionados por instituições de reconhecida capacidade científica, técnica e
pedagógica. Há previsão de desembolso de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) para o período de 2020/2021.

SITUAÇÃO ATUAL: Habilitações analisadas e publicadas. 

 

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

9001 - EXECUÇÃO
DE SENTENÇAS
JUDICIAIS

350000,0 19,50 19,38 19,38

0031 - EXECUÇÃO
DE SENTENÇAS
JUDICIAIS--
DISTRITO FEDERAL

350000,0 19,50 19,38 19,38

9033 - FORMAÇÃO
DO PATRIMÔNIO
DO SERVIDOR
PÚBLICO

150000,0 63500,50 60000,00 46083,91

0016 - FORMAÇÃO
DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO-
-DISTRITO FEDERAL

150000,0 63500,50 60000,00 46083,91

9041 -
CONVERSÃO DE
LICENÇA PRÊMIO
EM PECÚNIA

200000,0 12500,0 6224,86 6224,86

0125 - CONVERSÃO
DE LICENÇA PRÊMIO
EM PECÚNIA--
DISTRITO FEDERAL

200000,0 12500,0 6224,86 6224,86

9050 -
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES DE
PESSOAL

1000000,0 413368,75 408289,03 356091,94

0096 -
RESSARCIMENTOS,
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES DE
PESSOAL--DISTRITO
FEDERAL

1000000,0 413368,75 408289,03 356091,94

TOTAL - 0001 -
PROGRAMA PARA

OPERAÇÃO
ESPECIAL

1700000,00 489388,75 474533,27 408420,09



Durante o exercício de 2020, ocorreram pagamentos mensais das obrigações tributárias com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
incidentes sobre os valores da folha de pagamento de salários, a conversão de Licença Prêmio em Pecúnia em função de aposentadoria e ressarcimentos e
indenizações oriundos da folha de pagamento de salários dos servidores.

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

1471 -
MODERNIZAÇÃO DE
SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

17100000,0 1950830,25 1950829,94 1419055,94

0084 -
MODERNIZAÇÃO DE
SISTEMA DE
INFORMAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

17100000,0 1950830,25 1950829,94 1419055,94

2396 -
CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS
FÍSICAS DE
EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS

6000000,0 0,0 0 0

0074 -
CONSERVAÇÃO DAS
ESTRUTURAS FÍSICAS
DE EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS--DISTRITO
FEDERAL

6000000,0 0,0 0 0

8502 -
ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL

4857576,0 5537576,00 5472537,45 5447037,45

0102 -
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL--DISTRITO
FEDERAL

4857576,0 5537576,00 5472537,45 5447037,45

8504 - CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES

1444500,0 288565,52 221621,59 219621,59

0087 - CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES--
DISTRITO FEDERAL

1444500,0 288565,52 221621,59 219621,59

8517 -
MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
GERAIS

25000000,0 1632997,61 1252994,46 552105,95

0141 - MANUTENÇÃO
DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
GERAIS--DISTRITO
FEDERAL

25000000,0 1632997,61 1252994,46 552105,95

2557 - GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E
DOS SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

5300000,0 16390,0 16390,0 15040,0

0095 - GESTÃO DA
INFORMAÇÃO E DOS
SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO--
DISTRITO FEDERAL

5300000,0 16390,0 16390,0 15040,0

4088 -
CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES

1000000,0 248635,00 233704,18 217185,70

0077 - CAPACITAÇÃO
DE SERVIDORES--
DISTRITO FEDERAL

1000000,0 248635,00 233704,18 217185,70

8505 -
PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

1000000,0 500000,0 167720,0 117720,0

0041 - PUBLICIDADE
E PROPAGANDA--
DISTRITO FEDERAL

1000000,0 500000,0 167720,0 117720,0

TOTAL - 8207 -
DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO -
GESTÃO E

MANUTENÇÃO

61702076,00 10174994,38 9315797,62 7987766,63

1 . Atividades Administrativas

Para a execução de editais, chamadas, convênios e demais parcerias, acordos ou outros instrumentos congêneres, foram executadas as seguintes
atividades administrativas:

ATIVIDADE ESPECIFICAÇÃO



Aquisição de Material de Consumo

- material de expediente;

- água mineral;

- gêneros alimentícios;

- lâmpada TuboLED T5 9W;

- display em acrílico para porta;

- garrafa térmica;

- webcam;

- pen drive;

- garrafão de água;

- álcool em gel 70%;

- memória RAM;

- máscaras (360 unidades);

- controle remoto para portão eletrônico 433mhz (47 unidades).

Aquisição de Material Elétrico

- fio paralelo 2,5mm (22 unidades);

- régua de extensão 4 tomadas (2 unidades);

- régua de extensão 4 tomadas (2 unidades);

- fita isolante 20m (2 unidades);

- cola bastão (2 unidades);

- cola instantânea 20g (1 unidade);
Aquisição de Material Permanente - divisórias para delimitação de salas.

Contratações
- contratação de prestação de serviço de clipping;

- contratação de serviços de compra de passagens aéreas nacionais.

Instrução de processos de cursos para os servidores da
FAPDF

- curso de língua inglesa;

- curso de mestrado.
Serviço de Protocolo - recebimento e expedição de documentos diversos.

Melhoria de Equipamento de Informática

- substituição do cabeamento estruturado de 75 pontos ativos de rede de categoria 5
para categoria 6;

- mão de obra técnica especializada para fusão de link de internet 5G;

- adequação do cabeamento estruturado.

Serviços 

- adequação do ar condicionado;

- aquisição de certificado digital;

- substituição do cabeamento estruturado de 75 pontos ativos de rede de categoria 5
para categoria 6;

- mão de obra técnica especializada para fusão de link de internet 5G;

- adequação de cabeamento estruturado;

- mão de obra e serviços de remanejamento, instalação e ampliação dos dutos do ar-
condicionado;

- limpeza das unidades condensadoras externas do ar-condicionado;

- mão de obra especializada em instalação de motor de portão eletrônico.

2 . Capacitação de Servidores

Como forma de aprimorar as habllidades e conhecimentos do corpo funcional, foi disponibilizado curso de língua inglesa com 28 (vinte e oito) servidores
matriculados no mês de dezembro de 2020. Além disso, há dois servidores em capacitação no curso de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado
Acadêmico em Políticas Públicas e Governo.

Em virtude da pandemia, a realização de cursos presenciais foi reduzido em comparação a 2019, destacando-se a participação no curso de Formação
Executiva em Gerenciamento de Projetos.

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1. Plano de Comunicação

Em 2020, a Assessoria de Comunicação trabalhou para aprimorar o trabalho desenvolvido em 2019 com base no novo P lanejamento Estratégico da
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal com o intuito de aumentar a transparência das ações, ampliar o diálogo com a sociedade e parceiros e
reposicionar a marca da instituição. 

Nesse ínterim, os resultados prospectados foram severamente atingidos pelo cenário imposto pela pandemia de Covid-19, que afetou diretamente a
entrega nas áreas finalísticas da Fundação e, consequentemente, no fluxo de divulgação interna e externa de editais, chamadas, programas e outras
atividades. A capacidade produtiva da Ascom também enfrentou dificuldades relacionadas à sua estrutura de pessoal com a perda da área de direção de
arte por cerca de cinco meses decorrentes das reestruturações ocorridas no ano e das adaptações advindas do enfrentamento da Covid-19.

As ações desenvolvidas ao longo de 2020 estão descritas a seguir.

1.1. Redes Sociais

Em 2020, já com relacionamento com o público-alvo estabelecido por meio dos perfis oficiais nas redes sociais e da lista de transmissão institucional via



W hatsApp, foi possível elevar nossa taxa de atendimento e resposta (SAC 2.0), cuja média é de um dia. Tais canais também foram utilizados para
prosseguir com o processo evolutivo e contínuo de conferir mais transparência às atividades da Fundação.

Atualmente, a FAPDF conta com página no Facebook (@fapdf.fundacao), perfil no Instagram (@fapdfoficial) e Flickr (@fapdfoficial). A Ascom também
reativou o perfil da instituição no Youtube (FAPDF), onde pretendia, a partir de 2020, aumentar a veiculação de conteúdos de divulgação científica, bem
como de popularização da CT&I. Este objetivo, no entanto, foi severamente prejudicado em virtude da pandemia, das questões de recursos humanos já
citadas e da falta de infraestrutura (equipamentos e programas), ainda não solucionada.

1.2. Instagram

O perfil oficial no Instagram foi criado em 9 de fevereiro de 2019. Em quase dois anos de existência, mesmo sem nenhuma verba destinada à promoção de
conteúdo, a conta encerra 2020 (medição em 04/12/2020) com 2.649 seguidores, 785 seguidores a mais do que o registro realizado em dezembro de 2019.
Isso indica um crescimento orgânico de 42,5%. Foram 233 posts e 428 stories (medição em 04/12/2020).

A título exemplificativo, observe-se relatório detalhado dos trinta dias anteriores a 03/12/2020 (data de fechamento deste Relatório na unidade):

a) Alcance:

- Contas alcançadas: 2.124 (+ 10% X 4out - 2nov)

- Impressões: 25.066 (+ 25,4% X 4out - 2nov)

- Visitas ao Perfil: 462 (+ 48,5% X 4out - 2nov)

- Clicks no site: 21 (+ 40% X 4out - 2nov)

b) Interações de conteúdo:

- Interações com publicações: 663 (+ 80,6% X 4out - 2nov)

--> Likes: 580

--> Comentários: 14

--> Posts salvos: 19

--> Compartilhamentos: 50

- Interação nos stories: 23 (+ 360% X 4out - 2nov)

--> Respostas: 19

--> Compartilhamentos: 4

c) Seguidores:

- 2.644 (+ 2,8% X 4out - 2nov)

- Geral: 74

- Seguidores a mais: 146

- Seguidores a menos: 72

- Conteúdo compartilhado do feed: 29 posts

- Conteúdo compartilhado do stories: 102

1.3. Facebook

Já a página oficial no Facebook encerra 2020 com 3.863 seguidores, representando um aumento de 230 seguidores em relação ao final de 2019. O
crescimento expressivamente menor que a conta do Instagram se mostra em virtude do declínio da própria plataforma, especialmente do acesso de público
interessado em conteúdos de divulgação científica e outros temas relacionados. Este diagnóstico se confirma diante do fato de que a página recebeu o
mesmo fluxo de conteúdo: foram 233 posts e 428 stories (medição em 04/12/2020).

A seguir, relatório detalhado dos vinte e oito dias anteriores a 03/12/2020 (data de fechamento deste Relatório na unidade):

a) Alcance

Visualizações da Página: 186 (+18%)



Curtidas na página: 19 (+12%)

Alcance das publicações (interações com conteúdo): 1.026 (+49%)

Engajamento com a publicação (interações com conteúdo): 69 (-19%)

Confira, a seguir, levantamento geral da atuação em redes sociais dos trinta dias anteriores a dia 03/12/2020 (data de fechamento deste Relatório na
unidade):

Buzz:

 



Hashtags:

Ocorrência em redes:

 

Menções:

1.4. Site

Em 2019, o site oficial da Fundação (http://www.fap.df.gov.br/) passou por mudanças. Uma reorganização foi feita para atualizar as informações e facilitar
a navegação e a identificação de conteúdos importantes, como editais, contatos, atas dos Conselhos Superior e Diretor. A reorganização dos conteúdos
também visa elevar o atendimento ao Índice de Transparência Ativa e o trabalho, que é constante e de fluxo contínuo, teve sequência em 2020.

A página também passou a ser alimentada com mais frequência e qualidade, com o objetivo de transformá-la em canal de referência para o público-alvo
dos editais, chamadas e demais ações da FAPDF. Ao longo do ano, foram 154 publicações, entre matérias institucionais, divulgações relacionadas a editais
e chamadas e compartilhamento de resultados de projetos, eventos e ações fomentados.

Em relação a 2019, houve uma redução de 61 publicações. Importante destacar alguns fatores que contribuíram para essa redução:

Pandemia:  com a suspensão de eventos e outras atividades, bem como com a dedicação de esforços para projetos voltados ao combate da disseminação
de Covid-19 e a instituição do regime de teletrabalho e isolamento social por cerca de 8 meses, muitas das ações potencialmente geradoras de conteúdos
foram suspensas;

Mudança de gestão: entre os meses de setembro e outubro, a FAPDF passou por mudança de gestão, cenário que impacta diretamente na produção de
conteúdos durante o período de transição;

Data de coleta dos dados: o presente relatório apresenta números coletados em 07/12/2020, não contemplando os últimos 24 dias do ano.

Importante destacar que a Assessoria de Comunicação continua considerando a elaboração de projeto para modernização do site, ação que precisará de
envolvimento de instâncias superiores e anuência da Secretaria de Comunicação do Distrito Federal.

1.5. Atendimento à imprensa

Em 2020, o relacionamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal com a imprensa também refletiu a nova fase gerencial da instituição.
Foram nove atendimentos a demandas de imprensa, das quais duas tinham viés negativo, sendo uma com questionamentos voltados à execução
orçamentária e gastos públicos e outra referente a ação trabalhista relacionada a um convênio. Esta última foi positivamente revertida. As demais todas
refletiram em pautas estratégicas em positivas. Os atendimentos foram para os seguintes veículos: Agência Brasília, CBN Brasília, Metrópoles, Correio
Braziliense e Jornal de Brasília.

1.6. Aparições midiáticas

Com as novas estratégias de gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em processo de implementação desde 2019, foram fomentadas
pautas positivas e espontâneas na mídia local e divulgadas por veículos impressos, online, além de TV e rádio, tais como resultados de fomentos (v.g.
Projeto Alfa Crux) e programas em andamento (v.g. Start BSB).

2. Controle Interno

A última reestruturação criou uma unidade específica para interlocução com órgãos de controle e abarcou as áreas de gestão de risco,
integridade, compliance e transparência da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.



Um dos principais produtos decorrentes dessa reestruturação é a implementação do programa de compliance na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal com vistas a efetivar um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia contra
irregularidades, estimular a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o fim de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública do Distrito Federal.

Outro ponto importante é a produção de matrizes de risco consubstanciadas Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, conforme previsto no Decreto n. 37.302,
de 29 de abril de 2016, como um dos instrumentos de boas práticas técnicas e gerenciais a ser adotado no âmbito da Administração Pública do Distrito
Federal. Essas matrizes resultaram em notas técnicas e recomendações exaradas a gestores e colaboradores no afã de mitigar os riscos eventualmente
detectados, fortalecer controles primários e melhorar a qualidade do gasto público relacionado ao financiamento dos projetos submetidos a esta Fundação,
conforme relação a seguir:

2.1. Matriz de R iscos e Nota T écnica – CONT R AT UR NO DIGIT AL 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Jan/2020) relativas ao Convênio nº 05/2019, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal e a Associação para a Promoção do Software Brasileiro, o qual se propõe ao desenvolvimento de programa de educação focado no aluno, com
ênfase na modernização do ensino, no estímulo e na adoção de novos modelos de ensino/aprendizagem de alunos do ensino médio de unidades escolares
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Resultados da análise: identificação de 6 (seis) eventos de riscos e proposição de 16 (dezesseis)
ações de controle.

2.2. Matriz de R iscos e Nota T écnica – DESAFIO DF 

Elaboração da Matriz de Riscos e da Nota Técnica (Jan/2020) relativas ao Convênio nº 09/2019, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal e Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, cujo propósito diz respeito à seleção, ao apoio financeiro e à gestão de projetos de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para atendimento de demandas da sociedade. Resultados da análise: identificação de 6 (seis) eventos de riscos e
proposição de 20 (vinte) ações de controle.

2.3. Matriz de R iscos e Nota T écnica – INOVA T ECH 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Fev/2020) relativas ao Convênio nº 04/2019, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal, cujo objeto é a oferta de cursos presenciais de capacitação tecnológica no
âmbito do programa Inovação Produtiva DF, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. O  objetivo do Convênio é
qualificar profissionais em novas tecnologias, especialmente aquelas ligados à indústria 4.0, além de apoiar a inserção massiva destas tecnologias nos
processos produtivos das indústrias locais a partir da modernização de processos, inovação em produtos e certificação de qualidade, conferindo ao setor
produtivo ganhos expressivos de competitividade e de mercado. Resultados da análise: idenficação de 4 (quatro) eventos de riscos e proposição de 13
(treze) ações de controle.

2.4. Matriz de R iscos e Nota T écnica – COMBAT E À COVID19/FINAT EC 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Abr/2020) relavas ao Convênio nº 03/2020, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal e Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, com o fim de apoiar e fomentar a execução de projetos de pesquisa, inovação e
extensão destinados ao combate à Covid-19, por meio de três eixos de intervenção que englobam universidade, governo e iniciativa privada. Resultados da
análise: identificação de 2 (dois) eventos de riscos e proposição de 6 (seis) ações de controle. 

2.5. Matriz de R iscos e Nota T écnica – R ECICLOT EC 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Abr/2020) relavas ao Termo de Colaboração nº 01/2020 firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa
do Distrito Federal, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal e a OSC Programando o Futuro. Trata-se de um projeto que pretende alinhar
capacitação profissional, recondicionamento de eletrônicos e doação de equipamentos, tudo isso interligado com educação ambiental e preservação do
meio ambiente, especialmente no que concerne ao tratamento e à destinação de resíduos sólidos eletrônicos. Resultados da análise: identificação de 3
(três) eventos de riscos e proposição de 10 (dez) ações de controle. 

2.6. Matriz de R iscos e Nota T écnica – KNEDLE 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Abr/2020) relavas ao Convênio nº 07/2019, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal, a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos e a Universidade de Brasília, cujo objeto é o estabelecimento de ações de mútua
cooperação técnico-científica para a execução do Projeto de Pesquisa KnEDLe - Extração de Informações de Publicações O ficiais usando Inteligência
Artificial ”. Resultados da análise: identificação de 3 (três) eventos de riscos e proposição de 09 (nove) ações de controle.

2.7. Matriz de R iscos e Nota T écnica. I9AÇÃO + ST AR T  BSB 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Abr/2020) relavas ao Termo de Fomento - MROSC nº 01/2020, firmado entre a Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federale o CERTI, com vistas à animação do ecossistema de inovação do DF. O  objetivo é ampliar o volume de empresas de base
tecnológica e a competitividade das empresas já estabelecidas nesse ecossistema. Espera-se a ampliação do volume de empresas com soluções
tecnológicas competitivas no Distrito Federal. Resultados da análise: identificação de 3 (três) eventos de riscos e proposição de 10 (dez) ações de
controle.

2.8. Matriz de R iscos e Nota T écnica – R ECONHECIMENT O BIOMÉT R ICO FACIAL 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Mai/2020) relativas ao Convênio nº 01/2020, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal, a Universidade de Brasília e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, cujo objeto é o desenvolvimento e validação de sistema
que utilize técnicas de autenticação e de identificação biométrica por reconhecimento facial, a partir do emprego de sistemas distribuídos e protocolos de
confiança que seja capaz de combater fraudes em processos de capacitação de indivíduos vinculados a programas de órgãos públicos do Distrito Federal.
Resultados da análise : identificação de 3 (três) eventos de riscos e proposição de 10 (dez) ações de controle.

2.9. Matriz de R iscos e Nota T écnica – COMBAT E À COVID19/FIOCR UZ 

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Jun/2020) relavas ao Convênio nº 04/2020, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal e a FIOCRUZ/FIOTEC, cujo objeto é a conjunção de esforços entre os partícipes, por mútua cooperação técnica científica, visando apoiar a
execução e o desenvolvimento de projetos e ações de pesquisa, inovação e extensão voltados para o desenvolvimento e incorporação de tecnologias
digitais para o diagnóstico, o tratamento da infecção causada pela Covid-19 e para a prevenção com maior precisão das ações de contenção do surto nos
territórios, além de capacitação da força de trabalho para atuar no ambiente de saúde digital e fomento da rede cooperativa de ciência e tecnologia da
cadeia de inovação digital do DF. Resultados da análise: identificação de 4 (quatro) eventos de riscos e proposição de 15 (quinze) ações de controle.

2.10. Matriz de R iscos e Nota T écnica – CYBER AR ENA

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Jul/2020) relativas ao Convênio nº 08/2019, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, cujo objeto é a implantação de Centro de Segurança Cibernética, em modelo de Cyber
Range, denominado Cyber Arena, com um ambiente virtualizado para treinamento, experimentação, avaliação de vulnerabilidades, trabalho em
grupo, feedback em tempo real, experiências on the job, testes de novas ideias e solução de problemas em que os ataques cibernéticos são realizados em
réplica de ambiente real de operação de uma organização, de maneira segura, controlada e confiável. Resultados da análise: idenficação de 4 (quatro)
eventos de riscos e proposição de 13 (treze) ações de controle.

2.11. Matriz de R iscos e Nota T écnica – BIOT IC

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica (Set/2020) relativas ao Convênio nº 01/2019, firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal e a BIOTIC S/A, cujo objeto é a promoção das medidas administrativas necessárias à gestão dos serviços e instalações prediais dos edifícios
integrantes do Complexo de Governança do Parque Tecnológico de Brasília. Resultados da análise: identificação de 4 (quatro) eventos de riscos e
proposição de 07 (sete) ações de controle.
 

3. Normatização Interna e Pareceres Jurídicos

As diversas unidades desta Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal trabalharam para consolidar, normatizar e aplicar as novas legislações
concernentes a ciência, tecnologia, inovação, fluxos internos, teletrabalho, contratações e demais assuntos correlatos à atividade desta Fundação, em
linha com o P lanejamento Estratégico da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Nesse contexto, foram emitidos 122 pareceres jurídicos, além
da realização de reuniões e da elaboração de instruções normativas, portarias, circulares, orientações internas e demais atos cabíveis para a consecução
deste mister. Nesse contexto, dá-se destaque às seguintes normatizações editadas e/ou discutidas em 2020:

- Instrução n. 58, de 29 de maio de 2020: institui comissão de monitoramento e avaliação para acompanhar as parcerias firmadas no âmbito da Fundação



de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal;

- Instrução Normativa n. 1, de 15 de junho de 2020: dispõe sobre a Política de Gestão de Risco no ãmbito das parcerias/convênios firmaods pela Fundação
de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal;

- Instrução n. 76, de 16 de julho de 2020: instrui diretrizes para a rotina administrativa dos servidores em regime de teletrabalho no âmbito da Fundação
de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal;

- Instrução Normativa n. 2, de 15 de dezembro de 2020: altera a Instrução Normativa n. 31 para padronização de fluxos de trabalho concernentes à
celebração de parcerias e contratação com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal;

- Minuta de portaria que disciplina o regime de teletrabalho no contexto pós-pandemia para aprovação do Diretor-Presidente;

- Minuta de regimento interno encaminhada para aprovação do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.

 

4. Atividades de Acompanhamento e Avaliação

Atividade Quantidade Observações

Remanejamentos 327
Processos analisados referente às alterações de itens financiáveis dentro da mesma rubrica, inclusões de novos itens,
inclusões de membros na equipe, alterações do plano de trabalho para cumprimento do objeto, dentre outras atividades
solicitadas pelos pesquisadores nos projetos de pesquisa.

Análise de
Pedidos de
Prorrogação de
Vigência 

257

Todo projeto de pesquisa tem em sua cláusula de vigência a previsão de prorrogação do prazo, desde que solicitada com 30
(trinta) dias de antecedência do término da vigência com justificativa do coordenador e aprovação da FAPDF.

Em virtude da pandemia do Covid-19, a demanda de solicitações foi muito superior ao do exercício de 2019, em que os
pesquisadores informaram que as atividades precisariam ser paralisadas em virtude da pandemia e que alguns pagamentos
estavam comprometidos devido à redução do atendimento bancário, as consequências do acúmulo de pessoas nos locais e as
escolas e universidades com suas atividades suspensas.

O  prazo previsto para prorrogação nos projetos é de 6 (seis) meses; porém, como a pandemia ainda não foi finalizada, os
pesquisadores estão encaminhando novos pedidos de prorrogação em caráter excepcional para o cumprimento do objeto e
que estão em análise pelo corpo técnico da FAPDF.  

Elaboração de
Termos Aditivos 224

Para cada pedido de prorrogação aprovado, deve ser encaminhada ao solicitante o resultado da respectiva deliberação. Em
seguida, são elaborados os respectivos termos aditivos com o novo prazo do projeto e publicados os extratos dos termos
aditivos.

Análise curricular
dos bolsistas 1100

Há previsão de pagamento de bolsas em todos os projetos de pesquisa. Portanto, antes do pesquisador efetuar o pagamento
ao bolsista, é realizada uma análise curricular do estudante indicado, através do currículo lattes. Neste quantitativo está
incluso: cadastros de novas bolsas, substituições, cancelamentos e alterações de orientador.

Prestações de
contas aptas a
aprovação

1208

Trata-se de processos com a prestação de contas técnica e financeira aptas à aprovação. Relatórios técnicos, realizados por
consultores ad hocs e/ou pela Coordenação de Acompanhamento, bem como análise financeira realizada pelos servidores da
Gerência de Prestação de Contas. Os processos foram distribuídos da seguinte forma: 615 (seiscentos e quinze) processos
físicos e 593 (quinhentos e noventa e três) no Sistema SEI.

Projetos de
pesquisa
enviados para
análise de
consultores ad
hocs

436

Em todos os projetos de pesquisa, são apresentados relatórios técnicos com os resultados obtidos, que são analisados por
especialistas na área, os consultores ad hocs. Os relatórios finais são enviados juntamente com o projeto inicial para o
mesmo consultor que analisou a proposta na contratação ou para um especialista da área. Esta análise também ocorre nos
seminários de avaliação final, onde o coordenador do projeto apresenta os resultados obtidos com o recurso aplicado pela
FAPDF e é analisado por uma banca examinadora composta por 2 (dois) consultores ad hocs. Neste quantitativo, estão
inclusas as análises dos ad hocs realizadas para o atendimento dos Documentos de O ficialização de Demanda, solicitados
pelo Gabinete da FAPDF.

Encaminhamento
para Instauração
de Tomada de
Contas Especial
e/ou
Notificações
Extrajudiciais

48
Todos os encaminhamentos foram realizados em virtude da não entrega da prestação de contas final, após cobranças
realizadas por esta Coordenação e/ou procedimentos realizados em desacordo com o Edital, após reprovação do relatório
financeiro e/ou técnico.

Além das atividades acima, foram realizadas as seguintes:

- consulta de adimplência dos pesquisadores para as novas contratações;

- cobranças de prestações de contas parciais e finais;

- cobrança de contrapartidas;

- atualizações no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos - SICONV;

 

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

1. Dificuldades Enfrentadas pela Atual Gestão

a) deficiência na definição das atribuições e competências;

b) alta demanda e deficiência de pessoal de execução e fiscalização

c) processos e documentos físicos fora de ordem e não digitalizados;

d) inexistência de Sistemas de Acompanhamento dos processos;

e) desatualização dos normativos e grupos de trabalho internos e externos;

f) prestação de contas, em virtude da revogação do Manual de Prestação de Contas em 2017; e

g) adaptação célere de fluxos e processos ao regime de teletrabalho diante do regime de teletrabalho instituído em decorrência da pandemia da Covid-19.

2. Providências/Soluções

a) em setembro do corrente ano, foram realizadas adequações estruturais com a finalidade de ajuste do fluxo de processos e adequação do quadro de
pessoal às demandas setoriais, de forma a otimizar, dar fluidez e mais eficiência as atividades desenvolvidas, resultando em uma melhor prestação de
serviço à sociedade, proposição editada pelo Decreto n. 41.339, de 15 de outubro de 2020;

b) contratação da equipe em parceria com a Secretaria de Economia para digitalização do acervo físico, com prazo estimado para início em janeiro de 2021;



c) contratação de novo sistema para acompanhamento dos processos, que está em fase de cotação de preço na secretaria de economia, do qual se espera
que seja concluído e contratado no primeiro semestre de 2021;

d) revisão dos fluxos e atos normativos internos, em atenção às recomendações exaradas com a Controladoria-Geral do Distrito Federal, quais sejam:

e) edição de instrução normativa para otimizar procedimentos para a celebração de parcerias e contratação com a Fundação de Apoio à Pesquisa do
Distrito Federal;

f) proposição de minuta de regimento interno para adequação de estrutura e ajustamento das competências relativas à cada setor da FAPDF, que está
pendente de deliberação pelo Conselho Superior desta Fundação;

3. Perspectivas para o exercício de 2021

a) continuidade na organização dos fluxos de trabalho do início ao fim do processo, acompanhamento, prestação de contas e resultados entregues;

b) edição e implementação de manual de prestação de contas;

c) obtenção de autorização para realização de concurso público para compor o quadro deficitário de funcionários da Fundação de Apoio à Pesquisa do
Distrito Federal;

d) disponibilização de 1 (um) Procurador da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para atuação direta na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal, incluindo eventual substituto;

e) ampla divulgação das atividades e apoios da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, objetivando profusão da missão institucional desta
Fundação;

f) atualização da Carta de Serviços ao Cidadão;

g) atualização do P lano Diretor de Tecnologia da Informação e renovação do Subcomitê Gestor da Transformação Digital da Fundação de Apoio à Pesquisa
do Distrito Federal;

h) aumento do índice de transparência ativa.
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