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ATENÇÃO: as informações foram prestadas por cada unidade orgânica, 

sendo de inteira responsabilidade do seu respectivo titular. 

 

SUPERINTENDÊNCIA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE 

INOVAÇÃO - SUCTI 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Deliberar sobre o custeio, total ou parcial, de projetos de pesquisa individuais e             

institucionais; 

● Promover, participar e fomentar a criação e operacionalização de redes de cooperação            

técnica; 

● Promover a colaboração entre instituições públicas e privadas de pesquisa do Distrito            

Federal, mediante apoio técnico e/ou financeiro; 

● Promover programas voltados para o fortalecimento de grupos emergentes de          

pesquisa; 

● Analisar projetos e pedidos de apoio submetido à Fundação; 

● Prover informações técnico-científicas, subsidiando as deliberações do Conselho Diretor         

e do Conselho Superior. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020: 

1. PROGRAMA “DESAFIO DF”, 00193-00000448/2020-29 

Reconhecendo que o poder público enfrenta desafios cuja solução requer a aplicação de             

conhecimentos científicos que ainda não estão disponíveis no mercado, a FAPDF, desde          

abril/2019, por meio do projeto Desafio DF (00193-00000389/2019-55), tem buscado o         

envolvimento de outros órgãos do GDF para o desenvolvimento de projetos de PD&I que             

tragam impacto positivo e relevante às políticas públicas e à população do Distrito Federal. 

Essa estratégia de aproximação junto aos demais órgãos do GDF foi ampliada com a              

introdução do 'Documento de Oficialização de Demanda - DOD', regulamentado na           

Resolução nº 05/2019 - Conselho Superior da FAPDF, que permite a apresentação de             

demandas de projetos de PD&I, baseadas no diagnóstico da realidade que se quer             

modificar, aprimorar ou desenvolver. 
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Até o presente momento, a FAPDF recebeu cerca de 100 (cem) DODs, que após análise e                

validação, deverão ser atendidos por meio da seleção de bolsistas e/ou projetos de             

pesquisa de demandas induzidas. 

Neste sentido elaboramos minuta de Edital de fluxo contínuo, para estabelecer as          

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 Distrito Federal, no âmbito do             

Programa Desafio DF. O edital trará apenas diretrizes e divulgação das chamadas para o             

público alvo, tendo sua previsão orçamentária e financeira realizada a cada chamada, após            

a análise individual dos DODs. O Edital se encontra na fase de Consulta Pública, e já estão                 

previstas chamadas específicas para atendimento de 4 demandas: 

1. 1 - Combate à Dengue – SES-DF; 00193-00000413/2020-90 

Realizar estudos, pesquisas e serviços sobre a vigilância, prevenção, controle e           

monitoramento do Aedes aegypti vetor de várias arboviroses, principalmente (dengue,          

doença aguda pelo vírus Zika, febre chikungunya e febre amarela urbana, no Distrito             

Federal e Brasil. 

1. 2 - Inteligência Artificial em Execução Fiscal - PGDF, 00193-00000417/2020-78 

Desenvolvimento de programas computacionais que apliquem métodos de aprendizado         

computacional de máquina, incluindo aprendizado estruturado profundo, para auxílio na          

condução e resolução dos processos de execução fiscal, com respectiva capacitação dos            

servidores públicos da PGDF e treinamento para gestão da ferramenta desenvolvida. 

1. 3 - Mapeamento do Ecossistema de Inovação - BIOTIC; 04005-00000018/2020-19 

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema avançado de apoio às decisões no              

âmbito da BIOTIC S/A, ancorado em data analytics, redes complexas e business            

intelligence, envolvendo aplicações nos campos da cientometria, webometria e         

informetria. 

1. 4 - Regularização Ambiental - IBRAM; 00391-00001400/2020-00 

O projeto tem como objetivo: i) implantação de customizações da plataforma do SICAR-DF,             

com vistas à evolução de suas funcionalidades para possibilitar a automação de alguns             

processos; ii) levantamento e consolidação das bases de informação espacial do DF; iii)          
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implementação de Sistema de Monitoramento capaz de alimentar, processar, gerenciar e         

distribuir os dados.  

2. CONVÊNIO Nº 09/2019 – DESAFIO DF, 00193-00001356/201922 

O Convênio FAPDF/FINATEC nº 09/2019, tem por objeto a cooperação técnica e científica             

entre os PARTÍCIPES para desenvolver o Projeto “Desafio DF”, para atender as demandas             

oriundas dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal submetidas à Fundação de              

Apoio à Pesquisa – FAPDF, por meio de Documento de Oficialização de Demandas – DOD,               

instruídos conforme Resolução nº 05/2019 do Conselho Superior da FAPDF, e a ser             

executado nos termos do Plano de Trabalho, visando à transferência de recursos financeiros,             

à gestão administrativa e financeira, concessão de bolsas a pesquisadores e à execução             

técnica de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, seguindo as seguintes           

diretrizes:  

I. Implementar o Núcleo de Gestão do Projeto, que será responsável pelo Operacional,            

coordenação técnica do projeto, execução e gerenciamento das atividades previstas,          

tais como tarefas administrativas, monitoramento, acompanhamento e prestação de         

contas.  

II. Implementar o Banco de Ad Hoc, e aplicar a metodologia de seleção com vistas a               

emissão de parecer técnico nos processos de Seleção – Etapa I, Monitoramento e             

Prestação de Contas Parciais/Final.  

III. Editar o Edital Cientista Chefe para seleção de pesquisador tendo em vista atuação junto              

aos Órgãos do GDF.  

IV. Editar o Edital Codeplan para seleção de pesquisadores com vistas a concessão de             

bolsas para produção de informações e estatísticas socioeconômicas do Distrito Federal.           

V. Editar o Edital “Desafio DF” para seleção de projetos de pesquisa que atendam às               

demandas dos órgãos do GDF. VI. O núcleo de Gestão poderá editar outros editais,              

conforme necessidade/demanda da FAPDF.  

O Convênio está sendo reestruturado e a FAPDF está aguardando minuta da nova proposta              

de plano de Trabalho. 

3. PROJETO “INSTITUCIONALIZAÇÃO DA FAPDF” - CONVÊNIO Nº 02/2019, CEAG/FUB E           

FINATEC, 00193-00001673/2019-49 
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Trata-se de convênio firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal -              
FAPDF, a Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Fundação de Empreendimentos             
Científicos e Tecnológicos - FINATEC, com vistas ao desenvolvimento do Projeto          
“Institucionalização da FAPDF”. 

As atividades previstas no Plano de Trabalho foram distribuídas em cinco eixos, sendo cada              
uma delas liderada por um professor pesquisador do CEAG e um coordenador da FAP/DF. 

A comissão executora decidiu por autuar processos específicos relacionados a cada eixo,            
anexando documentos importantes para facilitar a consulta dos      
coordenadores: Convênio,  Plano de Trabalho, Extrato do convênio e Executores. 

Atendendo solicitação da comissão executora, o CEAG elaborou um relatório parcial de            
atividades, relativo ao período de agosto de 2019 à Fevereiro de 2020. O Relatório Parcial              
demonstrou os estudos, e os trabalhos de levantamento de informações feitos pelo CEAG             
para que a partir desta segunda etapa possam dar celeridade na definição/identificação e             
entrega dos produtos. 

A Comissão executora entendeu a complexidade da estrutura da FAPDF e fundamentado            
nos relatórios enviados pelas Frentes, verificou a necessidade de alteração no Plano de             
Trabalho. Esta alteração deve ser tratada individualmente, Coordenador/ Coordenador e a           
Proposição deve ser encaminhada a esta comissão executora/Coordenação do Projeto para           
a consolidação do Plano de Trabalho reformulado. Além disso, foi solicitado manifestação e            
parecer jurídico quanto à liberação da segunda parcela dos recursos financeiros destinados            
ao convênio. 

O Convênio está sendo reestruturado. 

✔ Acompanhamento Processo Mãe SEI-GDF 00193-00001673/2019-49 
✔ Acompanhamento Processo Filho Eixo 1 SEI-GDF 00193-0000342/2020-25 
✔ Acompanhamento Processo Filho Eixo 2 SEI-GDF 00193-0000345/2020-69 
✔ Acompanhamento Processo Filho Eixo 3 SEI-GDF 00193-0000347/2020-58 
✔ Acompanhamento Processo Filho Eixo 4 SEI-GDF 00193-0000348/2020-01 
✔ Acompanhamento Processo Filho Eixo 5 SEI-GDF 00193-0000349/2020-47 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

É imperativo que as atividades e os estudos que estão sendo realizados pelo CEAG por meio                

do Convênio nº 02/2019 sejam entregues em formas de Produtos para que não somente a               

SUCTI mas a FAPDF possa gerir as atividades com efetividade. 

PAULO NICHOLAS DE FREITAS NUNES 
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Superintendente de Ciências, Tecnologia e Inovação 

COORDENAÇÃO DE BOLSAS E EVENTOS - COOBE 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Elaborar editais para a participação em eventos, à cursos de curta duração, à visitas              

técnicas e à organização e promoção de eventos. 

● Receber, selecionar e contratar propostas submetidas aos editais lançados; 

● Prestar apoio técnico aos contemplados dos editais, quanto à alteração de data,            

cancelamentos, desistências, alteração de plano de trabalho, bem como outras ações           

inerentes à execução da proposta contemplada; 

● Analisar prestações de contas das propostas contempladas; 

● Elaborar relatórios técnicos e gerenciais relativos aos editais executados e          

acompanhados por esta Coordenação. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. EDITAL PIC-Redes: Programa Institucional de Colaboração e Formação de Redes de           

Pesquisa 

A minuta do Edital foi concluída, porém ainda está em fase de ser publicada a abertura de                 

consulta pública para manifestação dos interessados.  

Tem como principal objetivo a construção, formalização e consolidação de redes de            

conhecimento com foco à transformação do cenário do ecossistema de ciência, tecnologia e             

inovação, por meio do fomento à organização ou promoção de evento, da mobilidade do              

pesquisador do Distrito Federal à participação em evento, curso de curta duração ou visita              

técnica e a mobilidade do pesquisador visitante estrangeiro.  

Ocorreram duas reuniões internas com as instituições acadêmicas e de pesquisa do Distrito             

Federal quanto ao novo formato do referido Edital, uma vez que irá contemplar diversas              

modalidades de apoio financeiro, ou seja: a participação em eventos, os cursos de curta              

duração, às visitas técnicas, à organização e promoção de eventos e a visita técnica de               

pesquisador estrangeiro. 
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2. EDITAL Nº 01/2019 - TERCEIRA CHAMADA  

O Edital nº 01/2019 contempla as propostas selecionadas em terceira chamada para a             

participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas, de natureza científica,             

tecnológica e de inovação que ocorreram de janeiro a março de 2020. 

Em janeiro foram concluídos todos os pagamentos das propostas contempladas, os quais            

totalizaram o atendimento a 166 pesquisadores. 

Em meados de março, devido à pandemia do Coronavírus Covid-19, muitos dos eventos             

foram cancelados ou adiados, o que provocou uma sobrecarga de atividades e de             

atendimento dos pesquisadores, além da preocupação quanto aos recursos que, em muitos            

casos, foram utilizados para pagamento de despesas. Diante desse fato, a COOBE está             

consolidando as informações de todos os pesquisadores para encaminhar as demandas de            

cada um ao Conselho Diretor da FAPDF, para conhecimento e deliberação sobre o assunto.  

3. EDITAL Nº 02/2019 - TERCEIRA CHAMADA  

O Edital nº 02/2019 contempla as propostas selecionadas em terceira chamada para a             

promoção, realização e organização de eventos de natureza científica, tecnológica e de            

inovação, que ocorreram ou ocorrerão de fevereiro a maio de 2020. 

Até início de março foram concluídos todos os pagamentos das propostas contempladas, os             

quais totalizaram o atendimento a 33 pesquisadores. 

Em meados de março, devido à pandemia do Coronavírus Covid-19, muitos dos eventos             

foram adiados para período posterior à quarentena no âmbito do Distrito Federal, o que              

provocou uma sobrecarga de atividades e de atendimento dos pesquisadores, além da            

preocupação quanto aos recursos que, em muitos casos, foram utilizados para pagamento            

de despesas. Diante desse fato, a COOBE está consolidando as informações de todos os              

pesquisadores para encaminhar as demandas de cada um ao Conselho Diretor da FAPDF,             

para conhecimento e deliberação sobre o assunto.  

4. EDITAL Nº 10/2019  

O Edital nº 10/2019 contempla propostas submetidas por docentes da rede pública de             

ensino do Distrito Federal, cujo objetivo é apoiar ideias e projetos científicos, tecnológicos e              

de inovação dos docentes da rede pública e o grupo de alunos sob sua direção. Como o                 

apoio, o docente e até 2 (dois) alunos do grupo de pesquisa poderão apresentar suas               
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produções acadêmicas em simpósios, congressos ou outras instituições, sediadas no país ou            

no exterior, de reconhecida capacidade científica, técnica e pedagógica. 

Nesse primeiro trimestre foram contempladas 3 (três) propostas de docentes do Centro de             

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama (CEMI), para apresentarem seus            

trabalhos na FEBRACE, na 18ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. As informações             

sobre os projetos estão no site da FAPDF( link         

http://www.fap.df.gov.br/estudantes-de-ensino-medio-do-gama-participam-da-febrace-co

m-apoio-da-fapdf-e-projetos-estao-abertos-a-votacao-popular/ ) 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

 

CLEONICE NUNES DA COSTA 

Coordenadora de Bolsas e Eventos 

COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - COOAC 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Acompanhar e avaliar os projetos fomentados pela FAPDF; 

● Analisar pedidos de remanejamento de recursos, de prorrogação de vigência, de           

alteração de instituições executoras, analisar currículos dos bolsistas e elaborar termos           

aditivos; 

● Realizar seminários de avaliação de projetos; 

● Analisar prestação de contas técnica e financeira, e emitir pareceres indicando a            

aprovação ou reprovação das contas. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS PROJETOS 
Nos editais de pesquisa, em sua maioria, a vigência é de 24 (vinte e quatro) meses após a                  
liberação dos recursos e consta em sua cláusula de vigência que, excepcionalmente, o prazo              
de execução e vigência poderá ser prorrogado, por no máximo 06 (seis) meses, com              
justificativa do Coordenador e aprovação da FAPDF, desde que a solicitação seja            
encaminhada com até 30 (trinta) dias antes do término de vigência do TOA e sua efetivação                
se dará somente após a assinatura de Termo Aditivo. 

Isto posto, informo que os coordenadores encaminham os pedidos, via SIGFAP ou e-mail,             
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com a justificativa técnica que os impedem de alcançar o objeto pactuado dentro do prazo               
previsto. Na solicitação deve constar o prazo solicitado e o novo cronograma de atividades. É               
realizada a análise da justificativa e o cumprimento do prazo por esta Coordenação, que              
emite um parecer deferindo ou indeferindo o pedido. Após análise o processo é             
encaminhado para o Superintendente Científico, Tecnológico e de Inovação para aprovação           
do parecer.  

Informo que nos meses de janeiro a março de 2020 foram realizadas 64 (sessenta e quatro)                
análises de prorrogação do Edital nº 04/2017 (Demanda Espontânea), 2 (duas) análises do             
Edital nº 05/2016 (Pesquisa sobre a Água) e 1 (uma) análise do Edital nº 03/2016 (Demanda                
Espontânea), totalizando assim 67 pareceres emitidos.  

Vale ressaltar que para todo pedido de prorrogação aprovado é elaborado Termo Aditivo             
onde assinam: Diretor-Presidente da FAPDF, coordenador e o Dirigente da Instituição           
Executora. É publicado extrato deste termo aditivo, que após a publicação fica validada a              
prorrogação. 

2. REMANEJAMENTO DE RECURSOS 

Todo projeto aprovado tem o seu plano de trabalho, onde consta o que será adquirido,               
quantidade e valor. Nos editais de pesquisa, em sua maioria, a solicitação de alteração              
relativa à execução do projeto, deve ocorrer no máximo três vezes, realizada pelo             
Coordenador, acompanhada da devida justificativa, via SIGFAP ou e-mail, sendo necessária a            
autorização da FAPDF antes de sua efetivação.  

Informo que importações, produtos adquiridos com outra fonte de recurso e alteração de             
taxa cambial são as principais justificativas apresentadas pelos pesquisadores para          
justificarem as alterações do projeto. A Gerência de Acompanhamento analisa o pedido em             
conjunto com o plano de trabalho aprovado, verifica se trata de itens da mesma rubrica e                
emite um parecer em conjunto com a Coordenação aprovando ou não o remanejamento de              
recursos.  

Informo que no período de janeiro à março de 2020 foram analisados e emitidos 89 (oitenta                
e nove) pareceres de remanejamento de recursos, que foram anexados aos processos para o              
servidor que for analisar a prestação de contas financeira possa ter conhecimento de que              
houve alteração do plano de trabalho.  

3. ANÁLISE CURRICULAR DE BOLSISTAS 

Nos projetos de pesquisa há a previsão de pagamento de bolsas aos estudantes de              

iniciação científica ou nível superior concluído. O procedimento ocorre da seguinte forma:            

o bolsista indicado é cadastrado no sistema SIGFAP, o coordenador do projeto insere o              

bolsista no projeto descrevendo o plano de atividades a ser realizado e a FAPDF faz uma                
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análise curricular do estudante para verificar se o nível de escolaridade disponível no             

currículo lattes atende às exigências previstas nas normas do CNPq e se o estudante não               

tem vínculo empregatício. Após essa análise e aprovação, o bolsista é vinculado ao projeto              

e o coordenador é autorizado a realizar os pagamentos da bolsa, de acordo com os valores                

e quantidade de cotas aprovados no plano de trabalho.  

Informo que no período de janeiro à março de 2020 foram realizadas as seguintes              

atividades de bolsas: 06 (seis) bolsas substituídas, 110 (cento e dez) bolsas canceladas, 121              

(cento e vinte e uma) bolsas concedidas/aprovadas. 

Os relatórios dos bolsistas ficam disponíveis no sistema SIGFAP para preenchimento e            

aprovação do orientador.  

4. CONVÊNIOS 

Na estrutura da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação, há uma Gerência de            

Contratos e Convênios, onde o servidor responsável realizou as seguintes atividades no            

período de janeiro à março de 2020: gestão para pagamento da segunda parcela do Edital               

nº 07/2016 - Programa de Apoio a Núcleo de Excelência PRONEX/FAPDF/CNPq,           

comunicação aos pesquisadores após a liberação dos recursos, prestação de contas parcial,            

onde foram inseridos os relatórios de execução do PRONEX no Sistema de Convênios –              

SICONV e acompanhamento e gestão do sistema  dos demais convênios em vigência. 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA 

Na estrutura da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação, há a Gerência de            

Prestação de Contas, onde são realizadas as análises financeiras dos projetos. Na análise é              

verificado o plano de trabalho aprovado, extratos bancários da conta corrente e aplicação,             

relação de pagamentos, conferência dos cheques e verificação das notas fiscais dentro do             

período de vigência e relação de bens adquiridos. 

Informo que no período de janeiro à março de 2020 foram realizadas as seguintes              

atividades: 11 (onze) processos enviados para a Comissão de Tomada de Contas Especiais,             

em virtude de glosas que não foram sanadas e demais problemas que geraram prejuízo ao               

erário, 09 (nove) processos enviados para a Superintendência da Unidade de Administração            

Geral para expedir notificações extrajudiciais, em virtude de não receber respostas das            

cobranças, 649 (seiscentos e quarenta e nove) análises de prestações de contas com             
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emissão de parecer e foram realizadas 225 (duzentas e vinte e cinco) cobranças por e-mail               

aos pesquisadora solicitando documentos pendentes, devoluções, extratos, dentre outros. 

6. RELATÓRIOS TÉCNICOS  

Em todo projeto financiado pela FAPDF é gerado um relatório técnico, onde os             
pesquisadores relatam todas as atividades desenvolvidas no período, metodologia, objetivos          
propostos e alcançados, equipe, resultados alcançados, publicações, referência bibliográfica,         
dentre outros. 

Os relatórios são encaminhados para análise de especialistas na área, que analisam a             
proposta aprovada e o relatório técnico final. Após análise, o consultor emite um parecer              
aprovando ou não o relatório técnico. 

De janeiro à março de 2020 foram solicitados 42 (quarenta e dois) pareceres de consultores               
ad hocs. 

7. SEMINÁRIOS DE AVALIAÇÃO 

Informo que alguns editais preveem como componente da prestação de contas a            
apresentação do projeto em seminário de avaliação. A estrutura do seminário é realizada             
por esta Coordenação através das seguintes atividades: convocação dos pesquisadores,          
convite para os avaliadores (especialistas na área), confirmação de presença, elaboração de            
listas de presença e certificados de participação, elaboração de formulário de avaliação,            
dentre outros. 

No período de janeiro a março de 2020, foram agendados dois seminários: um projeto do               
Edital nº 05/2015 – Startups Brasília, cujo processo estava na TCE, para o dia 20/03/2020 e 4                 
(quatro) projetos pendentes do Edital nº 12/2016 – Programa de Difusão Científica para o              
dia 31/03/2020, porém os dois seminários foram cancelados em virtude do COVID-19. 

8. ADIMPLÊNCIA 

Informo que antes da liberação dos recursos aos contemplados no edital é necessário que as               
coordenações contratantes realizem consulta à esta Coordenação da lista de adimplência           
dos proponentes para verificar se há pendências antes do recebimento de novos fomentos.             
É verificado processo a processo de cada pesquisador, onde iremos analisar se foi realizada a               
entrega da prestação de contas e providenciar a análise, caso ainda não tenha sido              
realizada. Caso a prestação de contas não tenha sido entregue, providenciaremos cobrança            
com prazo para entrega, sob pena de não receber novos fomentos e instauração de TCE. 
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CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

Informo que as atividades desta Coordenação acontecem de acordo com as demandas dos             

proponentes com relação aos remanejamentos e pedidos de prorrogação, bem como           

seguimos com a análise do passivo da prestação de contas. 

Acreditamos que o seminário de avaliação é uma forma eficaz de recebermos os pareceres,              

pois acontecem de forma presencial, porém a falta de estrutura para a realização dos              

seminários e a falta de equipe para realizá-los são empecilhos que impedem com que              

aconteçam com uma maior frequência.  

A ausência de um sistema que faça o controle de prazos é um dos maiores problemas desta                 

Coordenação, pois trabalhamos com planilhas no Google Drive para a realização desse            

controle e cobranças.  

Além das atividades citadas, informo que também realizamos as comunicações aos           

pesquisadores após a aprovação da prestação de contas pelo ordenador de despesas,            

atendimento presencial e telefônico ao público, participação de reuniões de alinhamento e            

gestão, elaboração de planilhas de controle, participação em comissões executoras de           

convênios, dentre outras atividades. 

VANESSA FERNANDES DOS SANTOS 

Coordenadora de Acompanhamento e Avaliação 

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA - COOTEC 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Elaborar editais/chamadas relacionadas ao universo acadêmico, seguindo as prioridades         

definidas pelo Planejamento Estratégico, Conselho Superior, bem como Conselho         

Diretor da FAPDF. Grande parte destes Editais são fruto de Convênios com o Conselho              

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq ou acordos internacionais         

com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa-CONFAP; 

● Submeter editais para consulta pública e analisar as contribuições; 

● Receber, selecionar e contratar propostas submetidas aos editais e chamadas lançadas; 
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● Prestar apoio técnico aos contemplados dos editais, quanto à alteração de data,            

cancelamentos, desistências, alteração de plano de trabalho, bem como outras ações           

inerentes à execução da proposta contemplada; 

● Elaborar relatórios técnicos e gerenciais relativos aos editais executados e          

acompanhados por esta Coordenação. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. EDITAL 01/2020-PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES-PRONEM 

Este Edital é fruto de convênio da FAPDF com o CNPq. 

Após a elaboração do Edital e a sequência de eventos referidas acima (Principais             

Contribuições) a versão final será encaminhada ao CNPq para análise. Após deliberação            

deste Conselho, o edital poderá ser lançado. Todas as etapas a serem realizadas até a               

publicação dos contemplados serão, resumidamente, discriminadas em cronograma e         

envolvem as seguintes etapas: 

a. submissão de propostas; 

b. habilitação das propostas; 

c. avaliação de consultores ad hoc; 
d. reunião de comitê de avaliação; 

e. homologação do resultado preliminar; 

f. etapa recursal; 

g. análise dos recursos; 

h. homologação pelo Conselho Diretor da FAPDF; 

i. homologação pelo CNPq; e 

j. publicação do resultado final. 

Após a publicação dos contemplados no Edital, dá-se início ao envio de comunicação a cada               

um deles, seguido da solicitação de encaminhamento da documentação para a contratação. 

Todas as etapas são executadas via Plataforma SIGFAP e a assinatura do Termo de Outorga e                

Aceitação de Apoio a Projeto – TOA tem a assinatura feita digitalmente entre as partes               

envolvidas. 

Com os processos individuais instruído, ocorre o encaminhamento para pagamento. A partir            

deste ponto, os processos são encaminhados à Coordenação de Acompanhamento que           

ficará responsável até a final da execução com a apresentação do relatório de prestação de               

contas. 
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Devido à atual pandemia do COVID-19, este edital encontra-se com seus prazos suspensos             

na etapa de submissão das propostas. 

O Edital já se encontra publicado em nosso sitee pode ser observado no seguinte endereço:               

http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Edital-e-TOA_VERS%C3%83O-FINA

L.pdf 

Os problemas que podem ser observados na condução de um edital são, basicamente, de              

duas naturezas. Uma que é de controle mais difícil que é a condição que envolve o tempo de                  

resposta de uma ad hoc selecionado. Embora os convites estipulem um tempo tanto para a               

resposta ao convite, quanto para a emissão de parecer, como é uma atividade não              

remunerada e muito requisitada, não há como ter controle de tempo. A situação tende a               

ficar mais complexa quanto maior é a demanda pelo Edital. A outra condição envolve o               

número de servidores envolvidos. Como a Coordenação conta com 03 servidores, a            

continuidade de uma tarefa específica dificilmente ocorre, pois múltiplas interrupções para           

outras atividades acontecem, o que afeta a produtividade, a aumenta a insatisfação pessoal             

e provoca desgaste mental por ter que reaver a situação paralisada. Há de se considerar               

ainda a falta de segregação de tarefas, o que dificulta a possibilidade de detecção de               

problemas/possíveis falhas. 

Para minimizar os problemas acima elencados, a Coordenação deveria contar com pelo            

menos mais dois servidores sendo um com nível superior na área relacionada à Biologia,              

fluente em inglês e o outro, sem formação específica, mas com nível superior. Outro ponto               

que poderia oferecer maior agilidade seria o pagamento de pró labore aos ad hoc’s como               

incentivo a um retorno dentro do período estipulado para a emissão de parecer. Vale              

destacar que a chegada de novos servidores requer treinamento e, portanto, o retorno em              

termos de produtividade leva um tempo para ser obtida. 

Os problemas acima elencados e as possibilidades de atenuação são os mesmos observados             

para todos os editais/chamadas desta COOTEC. 

2. EDITAL 02/2020 - SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE EXTENSÃO 

Este Edital utiliza somente recursos próprios da FAPDF e então não tem algumas etapas              

relacionadas à homologação de parceiros. 

A partir da colocação do Edital em consulta pública, e decisão dos pontos a serem acatados,                

conforme exposto no item 1, tem-se os seguintes eventos em sequência:  

a. submissão de propostas; 

b. habilitação das propostas; 
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c. avaliação de consultores ad hoc; 
d. reunião de comitê de avaliação; 

e. homologação do resultado preliminar; 

f. etapa recursal; 

g. análise dos recursos; 

h. homologação pelo Conselho Diretor da FAPDF; e 

i. publicação do resultado final. 

Após a publicação dos contemplados no Edital, dá-se início ao envio de comunicação a cada               

um deles, seguido da solicitação de encaminhamento da documentação para a contratação. 

Todas as etapas são executadas via Plataforma SIGFAP e a assinatura do Termo de Outorga e                

Aceitação de Apoio a Projeto – TOA tem a assinatura feita digitalmente entre as partes               

envolvidas. 

Com os processos individuais instruído, ocorre o encaminhamento para pagamento. A partir            

deste ponto, os processos são encaminhados à Coordenação de Acompanhamento que           

ficará responsável até a final da execução com a apresentação do relatório de prestação de               

contas. 

Devido à atual pandemia do COVID-19, este edital encontra-se com seus prazos suspensos             

na etapa de submissão das propostas. 

O Edital já se encontra publicado em nosso site e pode ser observado no seguinte               

endereço:http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/EDITAL-e-TOA_EXTENS%

C3%83O_VERS%C3%83O-FINAL.pdf 

Os problemas observados na condução dos editais, bem como as possibilidades de            

atenuação são os mesmos expostos acima, no Edital nº 01/2020. 

3. EDITAL PPP –PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS 

Este Edital é fruto de convênio da FAPDF com o CNPq. Desta forma, tudo o que foi exposto                  

em relação ao Edital nº 01/2020 é válido também aqui. 

A minuta do Edital está pronta e seguirá exatamente todos os pontos já expostos em relação                

ao o item 1. Tanto os problemas, bem como as indicações de possíveis atenuações são as                

mesmas. 

4. DIRETRIZES DA CHAMADA DEVELOPMENT OF THERAPEUTICS AND DIAGNOSTICS        

COMBATTING CORONAVIRUS INFECTIONS 
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As Chamadas Internacionais da FAPDF são fruto de Protocolos de Intenções e/ou Acordos de              

Cooperação entre esta Fundação e o CONFAP. As regras gerais são ditadas pela Chamada,              

mas cada FAP participante elabora as diretrizes específicas onde informa desde o montante             

de recurso disponível até os itens que poderão ser financiados. 

As Diretrizes para a referida Chamada podem ser observadas no endereço:           

http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-FAPDF-Chamada-EUR-Co

ronav%C3%ADrus.pdf 

5. DIRETRIZES DA CHAMADA MSCA RISE 2020 

A presente Chamada faz parte das ações do Programa Marie S. Curie (MSCA), componente              

do grande Programa Horizon 2020.  

Apoiar redes de pesquisa e mobilidade de curta e média duração em todas as áreas do                

conhecimento. O esquema que se deseja é a promoção de uma cultura compartilhada de              

pesquisa e inovação que acolha e recompense a criatividade e o empreendedorismo e             

colabore na transformação de ideias criativas em produtos, serviços ou processos           

inovadores. 

A colaboração resultante deve contribuir para ao desenvolvimento científico, tecnológico e           

sócio-econômico do Distrito Federal. 

As Diretrizes para a referida Chamada podem ser observadas no endereço:           

http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-FAPDF-RISE-vers%C3%A3

o-final.pdf 

6. DIRETRIZES DA CHAMADA AQUATIC POLLUTANTS 

A Chamada visa apoiar projetos de pesquisa e inovação que estabeleçam abordagens            

integradas e intersetoriais relacionadas à água, para o gerenciamento de riscos, combinando            

as áreas de pesquisa de contaminantes de interesse emergentes, patógenos e resistência            

antimicrobiana. Será considerado todo o ciclo de água, desde a nascente até as bacias              

hidrográficas e eventualmente os oceanos. 

As Diretrizes podem ser observadas no endereço:       

http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-FAPDF-Aquatic-Pollutant

s-revisada-Renata.pdf 

7. CHAMADA PÚBLICA CNPq/MCTIC Nº 31/2018 - Meninas nas Ciências Exatas,          

Engenharias e Computação 
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Em 24 de setembro de 2019 a FAPDF e o CNPq assinaram um Protocolo de Cooperação                

Científica, Tecnológica e de inovação que tinha como objeto propiciar a atuação conjunta             

das Partes na aplicação de políticas estratégicas de governo para a consecução de             

programas e projetos de capacitação de recursos humanos e/ou de programas e projetos de              

pesquisa científica, tecnológica e de inovação. 

Foi acordado então que a FAPDF por meio do Acordo de Cooperação entre as partes,               

assinado em 06 de fevereiro de 2020 (Processo SEI nº 00193.00001577/2019-09) assumiria            

financeiramente as propostas meritórias do Distrito Federal que não foram atingidas pelos            

recursos do CNPq. No momento, a COOTEC aguarda parecer da PROJUR quanto à minuta de               

TOA para a contratação das 12 (doze) propostas que somam R$ 486.313,52 (quatrocentos e              

oitenta e seis mil, trezentos e treze reais e cinquenta e dois centavos). Tão logo a PROJUR                 

libere o parecer, as propostas serão contratadas. 

8. CHAMADA PÚBLICA CNPq/MCTIC Nº 11/2019 – Feiras de Ciências eMostras          

Científicas 

Em 24 de setembro de 2019 a FAPDF e o CNPq assinaram um Protocolo de Cooperação                

Científica, Tecnológica e de inovação que tinha como objeto propiciar a atuação conjunta             

das Partes na aplicação de políticas estratégicas de governo para a consecução de             

programas e projetos de capacitação de recursos humanos e/ou de programas e projetos de              

pesquisa científica, tecnológica e de inovação. 

Foi acordado que a FAPDF assumiria a contratação das propostas meritórias do Distrito             

Federal que não foram atingidas pelos recursos do CNPq (Processo SEI nº            

00193.00000307/2020-14). No momento, o Processo aguarda posicionamento da UAG         

quanto à disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação de 2 (duas) propostas             

que somam R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).  

Na sequência, o Processo será encaminhado à PROJUR para manifestação de parecer sobre             

o Acordo e o Plano de Trabalho. 

9. CHAMADA INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014 

A FAPDF decidiu assumir as propostas meritórias do Distrito Federal que não foram atingidas              

pelos recursos do CNPq, referentes à CHAMADA INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº           

16/2014. Como o CNPq optou por não assumir as propostas, a FAPDF está assumindo com               

os valores inicialmente referentes a sua contrapartida inicial. Desta forma, foi solicitado aos             

Coordenadores que apresentassem a proposta reformulada e atualizada para uma nova           

análise de mérito e condizente com o valor da contrapartida da FAPDF à época. Os               
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pesquisadores GuarinoColli (Processo SEI nº 00193.00001068/2019-78) e Ricardo Bentes         

(Processo SEI nº 00193. 00001082/2019-71) entregaram e receberam pareceres favoráveis          

dos ad hoc’s. No momento, aguarda-se o parecer da PROJUR quanto ao TOA para que               

ocorram ambas as contratações. 

10. CHAMADA FAPDF E FAPESP 

Considerando o Memorando de Entendimento para Cooperação em ações relacionadas à           

ciência, tecnologia e inovação entre as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, assinado             

em 09 de novembro de 2017 (Processo SEI nº 00193.00000844/2019-12), foi lançada a             

Chamada Conjunta FAPDF e FAPESP. No momento, a Chamada encontra-se na etapa de             

escolha de consultores ad hoc e encaminhamento das propostas para análise. 

11. EDITAL 03/2018 – DEMANDA ESPONTÂNEA 

Este Edital teve a publicação do resultado preliminar em dezembro de 2018 e em janeiro de                

2019 foram encaminhados os recursos referentes a esta etapa. Após a etapa de julgamento              

ocorreu a publicação do resultado final. Pelo grande número de contemplados, 266            

(duzentos e sessenta e seis) propostas, o processo de contratação foi moroso devido a falta               

de pessoal e também porque muitos pesquisadores estavam em condição diferente ao início             

do processo, como por exemplo em estágio de pós doutoramento ou demitidos. Ocorreu             

ainda mudança de responsáveis institucionais, o que impacta a contratação, considerando a            

necessidade de cadastramento no SEI. 

No momento estamos com 20 (vinte) Processos pendentes de mudança de coordenação            

para encerrarmos a etapa de contratação. 

12. PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: uma gestão compartilhada 

Este Programa envolve um convênio entre a FAPDF, CNPq e o Ministério da Saúde (Processo               

SEI nº 00193.0000606/2019-15). O objetivo do edital a ser lançado pela FAPDF, fruto deste              

convênio, é promover melhorias constantes no Sistema Único de Saúde-SUS. Contudo, há            

aqui uma particularidade: as linhas de pesquisa do futuro edital são definidas em uma              

reunião entre aqueles atuantes no SUS, que conhecem os problemas e as necessidades do              

Sistema, e aqueles, os pesquisadores, que por meio da pesquisa podem oferecer as             

respostas aos problemas existentes. Tal reunião denomina-se Oficina de Prioridades e           

estava agendada para ocorrer em abril. Contudo, face à atual situação da pandemia, foi              

postergada. Contudo, algumas decisões já foram tomadas. 

Por determinação da Presidência, a Fundação de Empreendimentos Científicos e          

Tecnológicos - FINATEC atuará junto a COOTEC na organização do evento. A Coordenação já              
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enviou a minuta da programação do evento, bem como a carta convite a ser enviada aos                

participantes. Já ocorreram 2 (duas) reuniões envolvendo além da COOTEC e equipe            

FINATEC, a Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, da Fundação de Ensino e Pesquisa                

em Ciências da Saúde. 

A assinatura do convênio se dará somente após a definição das linhas de pesquisa e, na                

sequência, elaboração e lançamento do Edital. 

13. CHAMADA MCI – Mobility CONFAP ITALY 

A presente Chamada visa facilitar e manter a efetiva colaboração entre os pesquisadores na              
área científica, tecnológica e de inovação por meio da mobilidade entre os dois países para               
alunos de doutorado e de mestrado, bem como pós doutores. 

As Diretrizes para a Chamada podem ser observadas em:         
http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Diretrizes-2019_Publica%C3%A7%
C3%A3o-no-site-da-FAPDF.pdf 

14. CHAMADA MAECI 

Apresente Chamada refere-se à participação da FAPDF por meio do Memorando de            

Intenções entre o Ministério das Relações Exteriores e de Cooperação da Itália e o CONFAP. 

A chamada refere-se a projetos de pesquisas desenvolvidos em parceria entre           
pesquisadores do DF e pesquisadores italianos, nas seguintes áreas: 

1. Artificial Intelligence 
2. Basic Sciences 
3. Communicable diseases 
4. Distributed power generation from renewable sources 
5. Nutrition and metabolic diseases 
6. Precision Agriculture 
7. Space science 
8. Sustainable production and use of strategic minerals 

No momento, as atividades estão paralisadas aguardando a publicação de novo cronograma.            
A FAPDF fez a habilitação das propostas dos pesquisadores do Distrito Federal. 

As Diretrizes para a Chamadapodem ser observadas no seguinteendereço:         
fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Diretrizes-MAECI-2019.pdf 

15. CHAMADA BIODIVERSA 
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O BiodivERsA é financiado ao abrigo do programa Horizon 2020, o programa de pesquisa e              
inovação da União Europeia. A FAPDF participa da Chamada por meio da adesão do CONFAP               
ao Programa Horizon 2020. 

A Chamada, lançada no começo de setembro de 2019, visa abranger temas altamente             
discutidos no momento, em função das mudanças climáticas, como por exemplo:           
consequências das alterações climáticas sobre a biodiversidade e as contribuições da           
natureza para as pessoas; processos de feedback sobre biodiversidade climática; potencial           
de soluções baseadas na natureza para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas;            
sinergias e trade-offs entre políticas sobre biodiversidade, clima e outros setores relevantes,            
e o papel dos agentes de mudança. 

A FAPDF aguarda o resultado da Chamada. Caso haja pesquisador do Distrito Federal             
compondo consórcios contemplados, este deverá submeter a proposta para avaliação da           
FAPDF. A Chamada pode ser observada no endereço:        
http://confap.org.br/pt/editais/32/biodiversa-2019-2020-joint-call. 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

A primeira constatação que se tem é que o cumprimento de todas as etapas de um edital é                  

um processo longo que deve, sempre que possível, ser iniciado e finalizado no mesmo ano.               

Para tanto, vale destacar que o lançamento de editais deve ser feito, sempre que possível,               

no primeiro semestre de cada ano. 

É importante destacar também que, via de regra, a FAPDF não consegue cumprir o              

cronograma proposto no início do processo. Para tal situação concorre o fato do reduzido              

número de servidores que assumem várias tarefas ao mesmo tempo e que muitas vezes tem               

que se dedicar a atividades outras emergenciais e não previstas e que devem sempre ser               

atendidas. 

Com vistas a tornar nossos Editais mais simples, bem como a execução de todas as etapas,                

seria adequado a FAPDF normatizar alguns itens que compõe senão todos, a maioria dos              

Editais como por exemplo: 

a. caracterização de diferentes tipos e valores de bolsas que podem ser solicitadas,            

bem como formulários específicos; 

b. documentação para contratação; 

c. documentação para submissão de propostas; 
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d. responsabilização ao pesquisador de manter o seu espaço restrito no SIGFAP, ou            

outro sistema informatizado que a FAPDF venha a utilizar, com toda a documentação             

atualizada. Desta forma, não haveria a necessidade de solicitar o envio de            

documentação para a contratação; e 

e. definição sobre as certidões negativas para a contratação: a FAPDF será responsável            

por acessar as certidões e a responsabilização ao pesquisador pela não contratação,            

caso não seja possível obtê-las. 

Com relação ao item que trata da apresentação de KPI’s acredita-se que pequenas             

mudanças na situação atual, como as sugeridas, possam trazer benefícios imediatos em            

relação à produtividade da COOTEC a se considerar relacionadas à etapa específica de Edital,              

como a avaliação das propostas por ad hoc’s. Somente a título de ilustração, imagine-se um               

Edital com um valor total de R$ 5.000.000,00 e que tenha tido 100 propostas submetidas.               

Cada proposta deverá ter 2 pareceres ad hoc.Supondo um valor de R$ 300,00 por parecer, o                

total gasto com essa etapa significaria 1,2%, valor pequeno considerando a possibilidade do             

retorno que poderia haver.  

A indicação dos indicadores-chave de desempenho-kpi, relacionadas a ad hoc justifica-se           

visto que é a atividade rotineira que mais demanda tempo dentre todas as demais              

atividades desta COOTEC. Qualquer fator que seja capaz de abreviar o tempo envolvido             

nesta etapa, impactará positivamente a Coordenação. Sem nenhuma alteração na forma           

atual de trabalho, a situação tende a permanecer como está. 

Considerando o número de diferentes Editais/Chamadas que estão sob responsabilidade          

desta COOTEC, percebe-se a necessidade de aumentar a composição da equipe com o             

objetivo de aumentar a segurança nas atividades desempenhadas, como também ter uma            

segregação de tarefas.Para tanto, sugere-se a incorporação de 2 pessoas de nível superior,             

sendo uma delas da área de biologia e com domínio de inglês. 

Finalizando, é importante destacar que cada servidor tem um perfil em relação à capacidade              

de se adequar à múltiplas tarefas e sentir gratificado. Cabe aos chefes respeitar as              

características pessoais e tirar o melhor proveito de cada servidor. Em ambientes aonde as              

características pessoais não podem ser integralmente respeitadas, gera-se um desgaste          

maior que o necessário para a equipe. Contudo, é o que acontece em equipes muito               

pequenas e sobrecarregadas.  
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A possibilidade de uma dada tarefa poder ser iniciada e finalizada pode colaborar para a               

satisfação do servidor em sentir a sua produtividade. Servidor mais feliz, via de regra é               

servidor mais produtivo. 

REGINA BUANI  
Coordenadora Científica 

 

 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA - SUGOV 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Planejar e coordenar ações relacionadas ao desenvolvimento e gestão da estratégia e            

governança corporativa; organização e inovação institucional; gestão de projetos e          

processos; gestão do conhecimento, da informação e dos dados; 

● Propor e supervisionar a elaboração, atualização, monitoramento e avaliação do Plano           

Plurianual, do Planejamento Estratégico, e demais diretrizes, normas, políticas,         

programas e planos relativos à gestão da estratégia e governança corporativa da FAPDF; 

● Promover e coordenar ações para a melhoria do desempenho institucional,          

desburocratização e transformação digital; 

● Planejar e supervisionar a execução das atividades do Escritório de Projetos (PMO) e a              

gestão do portfólio de programas, projetos, editais e ações estratégicas; 

● Promover apoio técnico e metodológico aos gestores de programas, projetos, editais ou            

processos; 

● Promover e coordenar ações voltadas à segurança da informação e dados abertos; 

● Fornecer informações e subsidiar as deliberações do Conselho Diretor, Conselho          

Superior e Comitê Interno de Governança Pública. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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Em janeiro/2020, a SUGOV encaminhou as contribuições da FAPDF para a revisão anual do              

Planejamento Estratégico do Distrito Federal (PEDF) - 2019/2060, propondo as seguintes           

alterações: 

a) redistribuição da iniciativa “Implantação de programa de atração e criação de           

empreendimentos tecnológicos e inovadores” para a BIOTIC, considerando que se          

trata da implantação do Parque Tecnológico do Distrito Federal, de          

responsabilidade da BIOTIC, e não da FAPDF; 

b) ajuste no texto da iniciativa “Implementação de projeto de apoio à startups em             

parceria com o Governo Federal no Distrito Federal, ampliando a abrangência dos            

projetos para outros parceiros além do Governo Federal; e 

c) inclusão de 10 (dez) iniciativas estratégicas que já estão em andamento na FAPDF: 

1. Implementação de projeto de transformação digital da FAPDF, com plataforma          

tecnológica para gestão dos editais de fomento e atendimento ao pesquisador; 

2. Implementação do Comitê Interno de Governança, da Comissão de Ética e da            

política de integridade e compliance da FAPDF; 

3. Implementação de força-tarefa para eliminação do passivo de 2.375 processos          

de prestação de contas de projetos de pesquisa fomentados pela FAPDF; 

4. Fomento à pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológicos e inovação para         

ampliar a capacidade institucional dos órgãos e entidades do GDF na           

formulação, planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas        

(Programa Desafio DF); 

5. Formação de agentes públicos para o desenho e implementação de políticas           

públicas na área de inovação; 

6. Fomento à pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológicos e inovação        

aplicada ao sistema de saúde para modernizar a gestão e melhorar o            

atendimento ao cidadão; 

7. Implantação de projetos de modernização da escola pública com o          

desenvolvimento de tecnologias e processos educacionais inovadores; 

8. Construção de prédio para oferta de educação superior com foco em           

tecnologia e inovação; 

9. Implementação de projetos de inovação no setor produtivo para melhoria do           

ambiente de negócios e geração de emprego e renda; 
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10. Implementação de estudos e projetos de desenvolvimento, demonstração e         

avaliação de soluções tecnológicas para cidades inteligentes. 

2. PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)  

A SUGOV, responsável pelo PMO/FAPDF, elaborou modelo de Relatório Executivo de           

Projetos (REP) para organizar as informações mais relevantes dos projetos geridos na            

carteira do PMO/FAPDF. O REP é um instrumento de acompanhamento e monitoramento            

de todas as etapas do projeto, onde os executores dos convênios/acordos devem atualizar             

as informações sobre o projeto, suas metas, cronograma de atividades, análise de risco e              

histórico de atualizações. Por ser um arquivo compartilhado em nuvem, o REP auxilia a              

comunicação interna sobre os projetos e o acompanhamento das metas e dos riscos             

envolvidos. Atualmente temos 13 (treze) REPs acompanhados no PMO/FAPDF: 

a) Geridos pela SUCTI: CEAG, Combate ao COVID19, Desafio DF, KnEdLe,          

Reconhecimento biométrico e facial, Tecnologia para reinserção de apenados; 

b) Geridos pela SUPPE: Contraturno Digital, Cyber Arena, DF+ Produtivo, Embrapii,          

Inovatech, Plano Diretor de Tecnologias e Cidade Inteligente (PDTCI); 

c) Gerido pela SUAG: Facilities. 

3. EDITAL Nº 08/2019 - RECICLOTECH 

O programa Reciclotech, realizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Ciência,             

Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI/DF), pretende executar projeto inovador           

de logística reversa, recondicionamento e reciclagem de equipamentos eletrônicos, com          

polos de economia circular (PEC) e formação de jovens e adultos em tecnologia da              

informação. A seleção da Organização da Sociedade Civil (OSC) para executar o projeto             

teve início em setembro/2019, com a publicação do edital de chamamento público. A             

SUGOV lidera a comissão de seleção, que neste primeiro trimestre de 2020, concluiu as              

fases de habilitação e análise do plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada. A              

assinatura do Termo de Colaboração está prevista para o mês de abril. 

4. EDITAL Nº 03/2019 (CHAMADAS 3 E 4) - ANIMAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO 

Em julho/2019 foi publicado o Edital nº 03/2019 para seleção e fomento de projetos              

voltados à animação do ecossistema de inovação do Distrito Federal, com valor total             

estimado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). O Edital nº 3/2019 contém 4              

janelas de apresentação de propostas: as chamadas 1 e 2 foram concluídas ano passado, já               

as chamadas 3 e 4 ainda estão em andamento. A SUGOV lidera a comissão de seleção e                 
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neste trimestre concluiu as análises das propostas das chamadas 3 e 4 (fase de classificação),               

e convocou as OSC’s selecionadas para apresentar sua documentação. A conclusão da fase             

de habilitação, com a conferência da documentação entregue, está prevista para abril. 

5. EDITAL Nº 06/2019 - CREDENCIAMENTO NA FAPDF 

O Edital nº 06/2019 é de fluxo contínuo e tem como objeto o credenciamento junto à FAPDF                 

de fundações de apoio, instituições de ciência e tecnologia localizada no Distrito Federal e              

organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, para suporte na execução de projetos de              

pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação financiados pela Fundação. A SUGOV é           

responsável pela análise da documentação e apoio técnico ao Conselho Diretor para a             

emissão do certificado de credenciamento. 

No primeiro trimestre de 2020 estavam cadastradas 13 (treze) instituições: 

1. INSTITUTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO GAESI BSB – CNPJ: 29.693.360/0001-06; 

2. INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL LUMIART – CNPJ: 11.881.500/0001-04;  

3. ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CNPJ:          

00.720.680/0001-18;  

4. CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASÍLIA – CNPJ: 97.381.735/0001-44;  

5. INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO  – CNPJ: 02.437.460/0001-07;  

6. UNIÃO PLANETÁRIA – CNPJ: 02.755.157/0001-52;  

7. ASSOCIAÇÃO DE STARTUPS E EMPREENDEDORES DIGITAIS – CNPJ:        

17.236.339/0001-94;  

8. INSTITUTO NU TECH DE PESQUISA APLICADA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO           

– CNPJ: 30.164.968/0001-14; 

9. REDE BRASILEIRA DE CERTIFICAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO – CNPJ:         

35.847.316/0001-06. 

10. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E        

INOVAÇÃO – ABIPTI, CNPJ: 00.631.739/0001-00;  

11. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – FACULDADE DE TECNOLOGIA         

– SENAC/DF, CNPJ: 03.296.968/0001-03;  

12. FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – FUNDAÇÃO ELISEU           

ALVES, CNPJ: 08.962.306/0001-30;  

13. SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF – SEBRAE/DF, CNPJ:             

00.438.200/0001-20. 

6. EDITAL Nº 04/2019 - EDUCAÇÃO INOVADORA 
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Em 2019 foi publicado o Edital nº 04/2019 para seleção de projetos de educação inovadora               

no Distrito Federal, a serem realizados por Organizações da Sociedade Civil (OSC) em             

conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e Fundação              

Universidade Aberta do Distrito Federal (FUNAB). No primeiro trimestre de 2020, após            

conclusão das fases de classificação das propostas e habilitação, os planos de trabalhos             

entregues pelas OSCs selecionadas foram encaminhados para análise da comissão de           

seleção, que até o momento era liderada pela SUGOV. Com a autuação de processos              

específicos para cada plano de trabalho - processos SEI nº: 00193-00001814/2019-23           

(ASTEPS), 00193-00001817/2019-67 (IECAP), 00193-00001787/2019-99 (UCB),     

00193-00001776/2019-17 (UP) e 00193-00001816/2019-12 (CEBRASPE) -, a SUGOV        

retirou-se da comissão, que agora passa a ser coordenada pela SUPPE. 

7. WORKSHOP LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD 

Em março/2020, foi realizado o Workshop sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados               

(LGPD), que entrará em vigor plenamente a partir de 14/08/2020. O Workshop foi             

conduzido pelo palestrante Ricardo Machado, membro da equipe Gartner, com o objetivo            

de nivelar os conhecimentos sobre a LGPD dos servidores da FAPDF. O evento contou com               

participação de 31 servidores da Fundação, que avaliaram-no positivamente, com 77% das            

nota acima de 8. O próximo passo será construir um plano de ação, com a assessoria da                 

Gartner, contendo as providências necessárias para a implantação da LGPD na FAPDF. 

8. DADOS ABERTOS 

O Decreto nº 38.354, de 24 de julho de 2017, instituiu a Política de Dados Abertos da                 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional no Distrito Federal, e dispõem           

sobre a obrigatoriedade das entidades do GDF publicarem seus planos de dados abertos e              

disponibilizarem suas bases de dados abertas no Portal de Dados Abertos do Distrito             

Federal (dados.df.gov.br). 

Para cumprir a determinação no âmbito da FAPDF, a SUGOV realizou, em            

novembro/2019, oficina para mapeamento dos dados e organização de plano de ação            

para a disponibilização das bases em formato aberto. Na ocasião, os participantes            

realizaram o levantamento de dados possíveis à abertura, selecionaram e priorizaram os            

dados que seriam abertos. A SUGOV elaborou o Plano de Dados Abertos da FAPDF, que               

foi aprovado pelo Presidente e publicado no site da FAPDF neste trimestre. Para a              

abertura dos dados, a SUGOV submeteu, em março/2020, o plano de ação ao Comitê              
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Interno de Governança Pública (CIG/FAPDF), que deliberou pelo pedido de levantamento           

de esforço e proposta de priorização das atividades para nova deliberação. 

9. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA FAPDF 

O Decreto nº 40.253, de 11 de novembro de 2019, instituiu a Política de Governança Digital                

no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública distrital direta, autárquica e              

fundacional, e menciona, em seu Artigo 8º, Parágrafo único, que "será criado em cada órgão               

ou entidade Subcomitê Gestor de Transformação Digital - SGTD, subordinado tecnicamente           

ao CGT". O assunto está sendo conduzido pelo processo SEI 00193-00000331/2020-45. 

Além da criação do SGTD, outra iniciativa de transformação digital iniciada neste trimestre é              

a contratação de solução tecnológica unificada (plataforma) para automação de processos           

(iBPMS), gestão de conteúdo (CSP/ECM), gestão do relacionamento com o cidadão (CzRM) e             

gestão de dados (analytics), em conjunto com os serviços de instalação, configuração,            

customização, manutenção, suporte técnico, treinamento e tutoria, pelo período de 36           

(trinta e seis) meses. A SUGOV lidera a equipe de contratação instituída para elaborar o               

Termo de Referência (TR) e demais artefatos previstos na IN 4/2014 - SLTI/MP. A referida               

contratação pretende modernizar os procedimentos internos, melhorar os canais de          

interação com os interessados e aprimorar mecanismos de controle e de accountability. 

A estratégia é contratar a prestação de serviços, no modelo 'SAAS' (software as a service), de                

forma a reduzir os custos, deixando de fazer investimentos em hardware e em             

desenvolvimento de softwares exclusivos, além de ganhar velocidade da implantação (em           

até 3 meses o sistema já está em operação na FAPDF). A solução tecnológica será baseada                

em low-code/no-code e totalmente parametrizável, o que garante a independência da           

FAPDF na atualização da ferramenta sempre que precisar, diretamente por seus servidores,            

sem requerer a contratação de programadores ou outros especialistas de TI que não estão              

disponíveis no quadro de funcionários da Fundação. 

Os próximos passos são: pesquisa de preços (cotação no mercado); consulta pública do TR;              

pregão eletrônico; contrato; e implantação da plataforma. 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

A Superintendência de Governança (SUGOV) foi instituída oficialmente neste         

primeiro trimestre de 2020, com a publicação do Decreto Nº 40.489, de 06 de março de                

2020, que alterou a estrutura da FAPDF. 
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Desta forma, este foi um período de transição marcado pelo encerramento das            

atividades que estavam em andamento na extinta Assessoria Especial de Projetos (AGEP) e             

na preparação e planejamento das novas atividades que passarão a ser realizadas pela             

SUGOV. Assim, podemos verificar que mais de 70% do esforço empreendido no período foi              

destinado para a conclusão de editais em andamento e para a elaboração dos primeiros              

instrumentos metodológicos de suporte à nova Superintendência.  

 ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES 

Superintendente de Governança 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SUPES 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Executar, elaborar e monitorar projetos relacionados a tecnologia e inovação no Distrito            

Federal, compreendendo ações de fortalecimento do setor produtivo, desenvolvimento         

do empreendedorismo inovador, fomento de projetos e programas tecnológicos,         

startups e novos modelos de negócio, bem como no auxílio no processo de             

transformação digital do DF; 

● Elaborar editais, convênios, termo de referência, estudo técnico preliminar; 

● Selecionar, monitorar e avaliar projetos, e demais atividades relacionadas a execução de            

projetos estratégicos da FAPDF. 

● Contribuir com a execução da política de CTI do DF;  

● Articular, promover e fomentar ações estratégicas direcionadas a inovação do setor           

produtivo, da academia e de governo;  

● Promover a colaboração entre instituições públicas e privadas do Distrito Federal;  

● Planejar, coordenar, orientar e controlar os assuntos atinentes à área de inovação e             

cidades inteligentes;  

● Prover informações técnico-científicas e de inovação, subsidiando as deliberações do          

Conselho Diretor e Conselho Superior. 
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

 1.    Animação do Ecossistema de Inovação do Distrito Federal (Edital 03/19) - COOTI 

Em julho/2019 foi publicado o Edital nº 03/2019 para seleção e fomento de projetos              

voltados à animação do ecossistema de inovação do Distrito Federal, com valor total             

estimado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). O Edital nº 03/2019 contém 4              

janelas de apresentação de propostas: as chamadas 1 e 2 foram concluídas ano passado, já               

as chamadas 3 e 4 ainda estão em andamento. Neste trimestre, a comissão de seleção               

concluiu as análises das propostas das chamadas 3 e 4 (fase de classificação), e convocou as                

OSC’s selecionadas para apresentar sua documentação. Após fase de habilitação, que está            

prevista para abril, a SUPES assumirá a liderança da comissão de seleção para analisar os               

planos de trabalho e formalizar os Termos de Fomento. 

1. 1.  I9Ação + DF - COOTI 

Selecionado na 1ª Chamada do Edital nº 03/2019, o projeto será realizado pela Fundação              

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI, e está orçado em R$             

3.437.030,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e trinta reais). Tem por objetivo               

animar os atores locais por meio do planejamento e viabilização de estratégias prioritárias             

ao fortalecimento do Ecossistema de Inovação do Distrito Federal, desenvolvendo ações           

para melhoria e integração dos ambientes e programas de inovação e operacionalizar um             

programa de transformação de ideias em negócios e de ações para elevar a competitividade              

das empresas já estabelecidas na região. 

1.2. Impacta + DF: Estratégia de Desenvolvimento de Ecossistema de Negócios de Impacto             

Socioambiental no Distrito Federal e entorno - COOTI 

Selecionado na 1ª Chamada do Edital nº 03/2019, o projeto será realizado pela Artemisia              

Negócios Sociais, e está estimado em R$ 3.492.183,90 (três milhões, quatrocentos e noventa             

e dois mil, cento e oitenta e três reais e noventa centavos) e tem o objetivo desenvolver a                  

cultura de empreendedorismo de impacto no Distrito Federal e entorno (RIDE). 

A SUPES está analisando o plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada. A             

assinatura do Termo de Colaboração está prevista para o mês de Maio. 

1.3. Conectando DF - COOTI  

O Projeto é resultado da 1a Chamada do Edital de Chamamento Público Nº 03/2019.              

Realizado pela Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação –            
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ABIPTI, é avaliado em R$ 567.850,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e               

cinquenta reais) e tem o objetivo de implantar um programa para o desenvolvimento de              

soluções inovadoras para as empresas do DF, congregadas coletivamente através dos seus            

órgãos de classe. A COOTI lidera a comissão de seleção, que neste primeiro trimestre de               

2020, e está analisando o plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada. A             

assinatura do Termo de Colaboração está prevista para o mês de junho.  

1.4. Programa de Aceleração de Agentes Públicos para o Desenvolvimento de           

Políticas de Inovação no Distrito Federal - ACAPI  

O Projeto é resultado da 1a Chamada do Edital de Chamamento Público Nº 03/2019.              

Realizado pela Associação Wylinka, é avaliado em R$ 633.715,81 (seiscentos e trinta e             

três mil setecentos e quinze reais e oitenta um centavos) e tem o objetivo formar               

agentes públicos para o desenho e implementação de políticas públicas na área de             

inovação. A COOTI lidera a comissão de seleção, que neste primeiro trimestre de 2020,              

e está analisando o plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada. A assinatura             

do Termo de Colaboração está prevista para o mês de junho.  

2.  Edital nº 09/2019 - Start BSB - COOTI 

Em fevereiro/2020 foi lançado do Edital nº 09/2019, formalmente intitulado de Start BSB,             

que objetiva o estímulo à criatividade e ao empreendedorismo, por meio da concessão de              

recursos financeiros na forma de subvenção econômica, bolsas, capacitações e suporte           

operacional, para o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores no Distrito           

Federal. 

A SUPES lidera a execução do projeto, que neste primeiro trimestre de 2020, está aberto               

para recebimento de propostas de projetos inovadores. A expectativa é o recebimento de             

1.000 (mil) propostas até junho/2020. 

3. Edital nº 11/2017 - Incentivo à Inovação para Micro e Pequenas Empresas - COOTI 

Em janeiro/2020, foi solicitado à SUPES análise técnica sobre a viabilidade de revogação da              

suspensão do Edital nº 11/2017, destinado a microempresas e empresas de pequeno porte             

do Distrito Federal para recebimento de apoio financeiro, na forma de subvenção            

econômica, à pesquisa e desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores. 
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A SUPES realizou análise técnica, com vistas às recomendações da UCI e da PROJUR,              

manifestando-se pela continuidade do Edital nº 11/2017. A revogação da suspensão está            

prevista para o final de abril. 

 4. Lift Learning - COOTI 

O Projeto faz parte da frente de enfrentamento ao Covid-19 e objetiva promover e apoiar               

mecanismos da infraestrutura financeira digital no Distrito Federal para superação dos           

desafios imediatos colocados pela pandemia e da iminente recessão econômica, efeito           

secundário da crise de saúde. O lançamento da chamada pública está previsto para início de               

maio. 

5. Contraturno Digital - Convênio nº 05/2019 

Convênio firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF e a                

Associação para a Promoção do Software Brasileiro – SOFTEX, avaliado em R$ 2.052.767,33             

(dois milhões, cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três                

centavos), com objetivo de elaborar projeto de solução e implantação para montagem de             

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.  

A SUPES lidera a equipe de monitoramento do convênio, que neste primeiro trimestre de              

2020, concluiu o levantamento das escolas do DF, especificação da plataforma de ensino e              

definições estratégicas de andamento do projeto.  

6. CYBER ARENA – CONVÊNIO 08/2019  

Convênio firmado entre a FAPDF e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial -             

ABDI, avaliado em R$ 8.820.741,29 (oito milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e             

quarenta e um reais e vinte e nove centavos), para implantação de Centro de Segurança               

Cibernética, em modelo de Cyber Range, denominado Cyber Arena, e capacitação de            

especialistas e estudantes, por meio de software de simulação de atividades cibernéticas.  

A SUPES lidera a equipe de monitoramento do convênio, que neste primeiro trimestre de              

2020, se encontra na fase de determinação do local de realização do projeto no Distrito               

Federal. 

 
30 



 
7. DF + PRODUTIVO – CONVÊNIO nº 03/2019  

Convênio firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF e o                

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal - SENAI-DF, para criação e             

execução do 'Programa DF Mais Produtivo', com vistas à expansão das ações de aumento de               

produtividade nas empresas do Distrito Federal. O programa é avaliado em R$ 8.100.000,00             

(oito milhões e cem mil reais). A SUPES lidera a equipe de monitoramento do convênio, que                

neste primeiro trimestre de 2020, se encontra suspenso por conta da pandemia de             

Covid-19.  

8. Plano Diretor de Cidades Inteligente – PDTCI  

Convênio firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF e o                

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico – INDT, para desenvolvimento dos estudos          

técnicos multidisciplinares, análises, diagnósticos e concepção do Plano Diretor de          

Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) do Distrito Federal. O programa é orçado em de              

R$ 6.375.090,89 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil e noventa reais e oitenta e                

nove centavos). A SUPES lidera a equipe de monitoramento do convênio, que neste             

primeiro trimestre de 2020, está em andamento a análise e definição estratégica de             

governo e se encontra na fase de diagnóstico e entrevista com instituições públicas. 

9. INOVATECH – CONVÊNIO nº 04/2019  

Convênio firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF e o                

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Distrito Federal –           

SENAI-DF, para execução do Programa de Inovação Produtiva "Inova Tech", que tem por             

objeto a qualificação de profissionais em novas tecnologias, especialmente aquelas ligadas           

à indústria 4.0, assim como 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, conferindo ao setor produtivo local ganhos           

expressivos de competitividade. O programa é orçado em de R$ 90.000.000,00 (noventa            

milhões de reais).  

A SUPES lidera a equipe de monitoramento do convênio, que neste primeiro trimestre de              

2020, se encontra suspenso por conta da pandemia de Covid-19. 

10. Workshop Smart Cities – Conceituações e estudos de caso  

Em março/2020, foi realizado o Workshop sobre o tema de Cidades Inteligentes, com             
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diferentes conceitos sobre Smart Cities, Sanbox, living labs, etc. O Workshop foi conduzido             

pelo palestrante Nei Silvério, membro da equipe Gartner, com o objetivo de nivelar os              

conhecimentos sobre o tema dos servidores da FAPDF. O evento contou com participação             

de 31 servidores da Fundação, que avaliaram-no positivamente, com 70% das nota acima             

de 8.  

A realização de workshop foi recomendação da Unidade de Controladoria Interna           

(UCI/FAPDF), considerando os projetos estratégicos conveniados por esta Fundação sobre o           

tema. 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

A Superintendência de Projetos Estratégicos (SUPES) foi instituída oficialmente neste          

primeiro trimestre de 2020, com a publicação do Decreto No 40.489, de 06 de março               

de 2020, que alterou a estrutura da FAPDF. Desta forma, este foi um período de               

transição marcado pelo encerramento das atividades que estavam em andamento na           

extinta Assessoria Especial da Presidência e na preparação e planejamento das novas            

atividades que passarão a ser realizadas pela SUPES. 

LUIZ GERMANO TEIXEIRA 

Superintendente de Projetos Estratégicos  

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUAG 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

A Superintendência da Unidade de Administração Geral é responsável pela gestão de            
pessoal, orçamentária, financeira, contábil, contratos, operacional, administrativo, logística,        
material, patrimônio, tecnologia da informação, compras, serviços e/ou obras. Desempenha          
um papel fundamental para cumprimento institucional da FAPDF, visto que além de            
fornecer suporte aos servidores no desempenho de suas funções, também é diretamente            
responsável pela execução da despesa pública no âmbito da FAPDF, garantindo a            
conformidade e cumprimento dos normativos de responsabilidade nas contas públicas, de           
forma a minimizar os riscos na gestão dos recursos públicos, o que configura um papel de                
extrema importância para o desenvolvimento da missão institucional da Fundação. 
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

As realizações da Superintendências são evidenciadas por meio de suas unidades vinculadas.            
Além de orientar, acompanhamento a gestão das a vidades de suas Unidades, também             
estamos trazendo soluções para os gargalos processuais que se encontram no Setor. A SUAG              
possui um passivo de quase 50 processos cuja prestação de contas está em aberto e outros                
processos de parcelamentos de débitos cujos pagamentos foram interrompidos. Estamos          
analisando individualmente cada processos, e entrando em contato com os pesquisadores e            
as instituições executoras, para solução das pendências, seja por ressarcimento total, novo            
parcelamento ou envio à TCE. Estamos também analisando mais de 30 processos antigos,             
alguns com mais de 10 (dez) anos que envolvem bens de capital adquiridos através de               
projetos de pesquisa, que não foram tomadas providências quanto a destinação dos bens. 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

Esperamos que até o fim deste exercício possamos finalizar os processos pendentes que se 
encontram acumulados; regularizar os registros referente a bens patrimoniais, e continuar a 
realizar a análise da consistência dos registros de fatos e atos de execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, bem como realizar melhoria na estrutura física, realizando os 
redimensionamentos de acordo com a nova realidade organizacional da FAPDF. 

SÔNIA MARIA ALVES DE MEDEIROS 
Superintendente da Unidade de Administração Geral, 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO - DGA 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Elaborar termo de referência, edital, estudo técnico preliminar, gestão de riscos e            
pesquisa de mercado, realizar pregão eletrônico e cotação eletrônica, visando          
contratações de serviços e aquisições de materiais essenciais ao bom funcionamento da            
FAP; 

● Controlar e registrar a frequência de servidores, atualizar e manter cadastro no Sistema             
Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, instruir e acompanhar processos            
inerentes aos servidores lotados na FAP e ao pagamento de dívidas de exercícios             
anteriores, analisar capacitação de servidores; 

● Implantar e utilizar o Sistema Geral de Patrimônio - SISGEPAT e TáxiGov, elaborar Termo              
de Cessão de Bens, utilizar e controlar o sistema de abastecimento de veículos –              
GOLDICARD; 
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● Utilizar e controlar o Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços – SGARP e                

Sistema Integrado de Gestão de Material –SIGMa.net; 
● Gerenciar o Sistema Eletrônico de Informações – SEI e Sistema de Permissões – SIP,              

instalação e configuração do Client Global Protect (acesso remoto VPN), gerenciar e            
monitorar a rede de computadores, servidores e Virtual MachineVMs, gerenciar contas           
de usuários, permissões de rede, controle de acesso e segurança da informação; 

● Prover help desk, montagem, configuração, manutenção e remanejamento de         
microcomputadores, rede de telefonia e telecomunicação, ampliação e manutenção dos          
pontos de rede lógica, disponibilização de infraestrutura em cloud computing          
(computação em nuvem) para hospedagem de servidores, banco de dados e aplicações            
web; 

● Gerenciar e monitorar do Sistema Integrado de Controle de Processos – SICOP, receber             
documentos externos e atender ao público via protocolo, arquivar e digitalizar de            
documentos e executar contratos. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. CONTRATAÇÕES 

CONTRAT
O 

OBJETO VALOR PROCESSO 

01/2020 
Contratação de prestação de serviços 
educacionais, referente a capacitação 
em língua inglesa 

R$ 204.986,64 
  
00193-00001351
/2019-08 

03/2020 
Aquisição de material permanente - 
divisórias 

R$ 568.649,80 
00193-00000205
/2020-91 

04/2020 

Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de preparação 
e instalação de um circuito elétrico, 
exclusivo para o eletroposto 

R$ 16.808,00 
00193-00000005
/2020-38 

 
2. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 

AÇÕES BENEFÍCIOS 

Implantação 
do SISGEPAT 

Com a implantação do Sistema Geral de Patrimônio – SISGEPAT, a           
Gerência de Patrimônio e Transportes já cadastrou e patrimoniou mais de           
1.189 bens, tais como: cadeiras, mesas, poltronas, geladeira,        
computadores, microondas, gaveteiros, armários, aparelho de ar       
condicionado, sofá, entre outros. 
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Implantação 
do TáxiGov 

Com a implementação do TáxiGov, os 62 servidores da FAP estão sendo            
atendidos sem a necessidade de remanejar servidor de outro setor para           
atender suas demandas.  

 
3. REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PESSOAL 

PROCESSO VALOR 
00193-00001110/2018-70 R$ 64.212,27 

0193-000025/2012 R$ 10.453,69 
0193-000065/2013 R$ 12.216,36 
0150-002537/2017 R$ 68.861,77 
0193-001815/2017 R$ 7.961,54 

 
4. UTILIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SGARP E SIGMANET 

AÇÃO PROCESSO 
Elaboração de Relatório de Inventário de Material de 

Almoxarifado 
00193-00000354/2020-50 

 
Emissão de Notas de Recebimento – SIGMANET 00193-00000220/2020-39 

Emissão de Relatório de Demonstrativo Financeiro 00193-00000129/2020-13 

Solicitações de Compras (materiais de consumo: 
gêneros alimentícios, copa, cozinha, informática, 

higiene e expediente) 

00193-00000127/2020-24 
00193-00000453/2020-31 
00193-00000230/2020-74 
00193-00000171/2020-34 
00193-00000124/2020-91 
00193-00000125/2020-35 
00193-00000126/2020-80 
00193-00000655/2019-40 
00193-00000124/2020-91 

 
5. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE  

ATIVIDADE AÇÃO 
Organização do arquivo 

deslizante 
Organização e recuperação de 2.500 caixas que estão 

acondicionadas no arquivo deslizante 
Arquivamento de processos Acondicionamento em caixa arquivo de 950 processos 

 
6. IMPLANTAÇÃO DO TELETRABALHO 

ATIVIDADE AÇÃO 
Implantação do teletrabalho na FAP, em 

caráter excepcional e provisório (Decreto 
Atendimento presencial help Desk aos mais 

de 50 usuários de micros, impressoras, 
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nº 40.546, de 20 de março de 2020. scanners e sistemas do domínio fapgdf, 

gdfnet e df 
 
CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

A Diretoria de Gestão da Administração é composta pela Gerência de Gestão de Pessoas –               

GEGEP / Gerência de Patrimônio e Transportes – GEPAT / Gerência de Documentação –              

GEDOC e Gerência de Informática – GEINF, e é responsável por instruir processos de              

contratação de bens e serviços, prever a necessidade de material de consumo, supervisionar             

o controle de materiais estocado em almoxarifado, controlar e fiscalizar o acesso do público              

e funcionários às dependências da FAPDF. 

As contratações e aquisições feitas no 1º trimestre, bem como a implementação dos             

sistemas citados acima trouxeram grandes benefícios para a FAP. Após a contratação dos             

serviços de digitalização, será possível organizar/digitalizar todos os documentos arquivados          

hoje na Gerência de Documentação, o que otimizará espaço físico, bem como facilitará a              

localização de diversos processos que são consultados com grande frequência. 

Quando ocorrer a finalização da contratação dos serviços de terceirização de mão de obra,              

será possível gerir de forma eficaz e eficiente todos os bens patrimoniais móveis e promover               

a finalização de inserção de todos bens adquiridos pela FAP no Sistema Geral de Patrimônio               

– SISGEPAT. 

MARCILENE B. L. SANTANA 

Diretora de Gestão da Administração 

 

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS - DIOCF 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Informar disponibilidade orçamentária, emitir notas de empenho, liquidação e         

pagamento da despesa, alterações orçamentárias por meio de confecções de notas de            

remanejamento e notas de créditos adicionais (suplementações e cancelamentos),         

apuração de superávit financeiro; 

● Realizar regularizações contábeis, conciliações bancárias; 
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● Elaborar propostas de Lei Orçamentária Anual - LOA, Plano Plurianual – PPA, como             

também as avaliações e revisões do PPA, elaborar relatórios bimestrais da execução            

física e financeira através do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG,           

Relatório Anual de Atividades – RAT e elaborar a Prestação de Contas Anual do              

ordenador de despesas. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Controlar os créditos orçamentários do exercício vigente para as demandas          

relacionadas à aquisição de bens, prestação de serviços e projetos que envolvam            

desembolso de recursos. Para dar continuidade ao termo de referência, projeto básico,            

elaboração de editais, contratos, convênios, acordos ou ajustes é necessário a existência de             

recursos suficientes para atendimento do pleito pretendido. Caso o recurso já esteja            

comprometido com outro projeto, deve-se priorizar as demandas. 

Conforme Decreto nº 32.598/2010, qualquer despesa a ser realizada deve ser           

precedida de informações das unidades setoriais de orçamento e finanças sobre a            

propriedade da imputação da despesa, existência de crédito orçamentário suficiente para           

atendê-la e o limite da despesa na programação mensal e trimestral da unidade, assim              

como, compatibilidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei            

Orçamentária Anual. Dessa forma, caso a realização da despesa não contenha essas            

informações, o ordenador de despesa e demais envolvidos, podem incorrer em crime de             

responsabilidade. 

Todas as disponibilidades fornecidas são inseridas em planilha de Excel para           

controle e acompanhamento. No Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, no            

Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, o valor DISPONÍVEL só é deduzido quando da               

emissão da nota de empenho e para não demonstrar que o valor disponível pode não               

refletir a situação atual, o controle é feito em planilha à parte para que a disponibilidade                

dada que ainda não foi empenhada seja considerada no valor DISPONÌVEL dentro do             

orçamento.  
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Exemplo: Disponível = Despesa Autorizada - Empenhado 

DISPONIBILIDADE INFORMADAS – 1º TRIMESTRE DE 2020 

PROCESSO OBJETO VALOR (R$) 

00193-000010

76/2019-14 

Prestação de serviços de técnicos especializados de 

pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da 

informação e comunicação 

1.949.838,00 

00193-000001

38/2018-90 
Abastecimento de água e tarifa de esgoto 50.000,00 

00193-000006

16/2019-42 

Serviços de man. e conservação de máquinas e 

equipamentos de proteção e segurança 
963,00 

0193-000406/

2016 
Serviços de telefonia 22.000,00 

00193-000004

96/2019-83 
Serviços Postais e venda de produtos 1.800,00 

00193-000016

45/2018-41 
Fornecimento de energia elétrica 

670.000,00 

 

00193-000001

27/2020-24 
Dedetização 290,00 

00193-000006

65/2018-02 
Prestação de serviços de telefonia fixa DDR 35.556,00 

00193-000000

05/2020-38 

Prestação de serviços de preparação e instalação de um 

circuito elétrico, exclusivo para o eletroposto. 
16.808,00 

00193-000001

26/2020-80 
ÁGUA MINERAL IBIÁ 162,00 

00193-000001

24/2020-91 
MATERIAIS DE CONSUMO - PENDRIVE 240,99 
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00193-000001

25/2020-35 

MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

(ÁGUA) 
2.912,00 

00193-000006

55/2019-40 
Aquisição de cordão para crachá 110,00 

00193-000004

66/2019-77 
Serviços de agenciamento - viagens internacionais 50.000,01 

00193-000003

59/2019-49 
Serviços de agenciamento - viagens nacionais 140.227,72 

00193-000002

01/2020-11 
DIÁRIAS 1.300,50 

00193-000002

13/2020-37 
DIÁRIAS 650,25 

00193-000002

05/2020-91 
Aquisição de divisórias 568.649,80 

00193-000006

17/2019-97 

Aquisição de portão eletrônico, fechado, deslizante em 

trilho 
8.400,00 

00193-000003

30/2020-09 
DIÁRIAS 4.335,00 

0193-000406/

2016 
Renovação contratual - empresa ALGAR TELECOM S/A 23.160,00 

00193-000003

59/2019-49 
1º termo aditivo P&P 125.000,01 

00193-000004

50/2019-64 

Serviços de Clipping e de gestão, alimentação e 

monitoramento dos perfis oficiais da FAPDF 
8.400,00 

00193-000000

48/2018-07 
PUBLICAÇÕES DODF 500.000,00 

00193-000010

82/2019-71 
Chamada INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014 1.400.000,00 

00193-000010

68/2019-78 
Chamada INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014 1.400.000,00 

00193-000003

27/2018-62 
EDITAL 003/2018 1.325.335,21 

00193000015

77/2019-09 

Chamada CNPq/MCTIC nº 31/2018 - Meninas nas Ciências 

Exatas, Engenharias e Computação 
511.968,76 
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00193-000020

52/2018-00 
Concessão de bolsas de estudos IC 240.000,00 

00193-000020

49/2018-88 
Concessão de bolsas de estudos IC 144.000,00 

00193-000002

051/2018-57 
Concessão de bolsas de estudos IC 240.000,00 

00193-000021

02/2018-41 
Concessão de bolsas de estudos IC 86.400,00 

00193-000008

09/2019-01 
Reconhecimento Biométrico Facial 2.141.051,23 

00193-000008

17/2019-40 

Explorando o uso de técnicas de elicitação de req. de 

privac. e centradas usuários contexto de inclusão social 
1.761.689,41 

00193-000001

89/2020-36 
Patrocínio -Programando o Futuro 297.524,2 

00193-000003

90/2019-80 
CONVÊNIO SISTEMA ALFA CRUZ 1.686.943,76 

00193-000006

02/2019-29 

"KnEDLe -Extração de Informações 

de Publicações Oficiais usando Inteligência Artificial" 
1.214.117,65 

00193-000003

81/2020-22 

Formalização de Convênio para apoio e execução e 

desenvolvimento de projetos e ações  de Pesquisa, 

Inovação e Extensão destinadas ao combate do COVID-19 

30.000.000,00 

00193-000011

51/2019-47 

Convênio 004/2019 - SENAI - Qualificar profissionais em 

novas tecnologias 
27.963.350,00 

00193-000021

27/2018-44 
EDITAL 001/2019 - 3º CHAMADA  1.618.000,00 

00193-000021

28/2018-99 
EDITAL 002/2019 - 3º CHAMADA 2.215.607,3 

00193-000008

48/2019-09 

Realização de edital de apoio a projetos e programas de 

extensão 
3.000.000,00 

00193-000002

73/2020-50 
Edital para Patrocínio Pessoas Jurídicas 3.000.000,00 

00193-000000

02/2020-02 
FGV 149.841,6 

00193-000013

51/2019-08 
Curso de língua inglesa 204.986,64 
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2. EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO 

Confecção de notas de empenho no SIGGO, ou seja, reserva orçamentária,           

formalizada por ato da autoridade competente, para a realização de uma           

determinada despesa, visto que nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio          

empenho. Dessa forma, é imprescindível que o termo de referência, projeto básico, editais,             

contratos, convênios, acordos ou ajustes, planos de trabalho possuam todas as informações            

necessárias para o preenchimento correto dos campos da nota de empenho como a             

modalidade (ordinário, global ou estimativo), local e prazo de entrega, especificação           

detalhada do objeto para a definição correta do programa de trabalho e natureza da              

despesa. Os valores empenhados no primeiro trimestre totalizaram R$ 78.210.005,51          

(setenta e oito milhões, duzentos e dez mil, cinco reais e cinquenta e um centavos), nas                

seguintes áreas: 

ÁREA FIM 

OBJETO VALOR (R$) 

CONVÊNIO RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO 2.114.051,23 

CONVÊNIO CNJ 951.138,82 

PATROCÍNIOS 297.524,20 

CONVÊNIO INDÚSTRIA 4.0 27.963.350,00 

EDITAL 03/2018 2.873.116,14 

CHAMADA INCT 2.800.000,00 

EDITAL 01/2019 994.000,00 

EDITAL 02/2019 1.022.108,00 

CONVÊNIO SISTEMA ALFA CRUZ 1.686.943,76 

EDITAL 10/2019 18.000,00 

CONVÊNIO KNEDLE 1.214.117,65 

EDITAL 06/2019 – PBIC 240.000,00 

CONVÊNIO COVID-19 30.000.000,00 

TOTAL 72.174.349,80  

 

ÁREA MEIO 

OBJETO VALOR (R$) 

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 1.949.838,00 

FOLHA DE PAGAMENTO 1.392.542,76 
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MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.451.272,91 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SIST. TECNOLOGIA  8.400,00 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 283.602,04 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (DODF) 500.000,00 

PASEP 60.000,00 

RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS 390.000,00 

TOTAL 6.035.655,71 

 A situação geral orçamentária no final de março de 2020 foi a seguinte: 

 

Em relação à Despesa Autorizada (valor aprovado pela LOA deduzido o valor            

bloqueado), que representou o montante de R$ 148.392.453,89 (cento e quarenta e oito             

milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e                

nove centavos), sendo R$ 124.901.844,30 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e um              

mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) referentes à área fim e R$                

23.490.609,59 (vinte e três milhões, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e nove reais e              

cinquenta e nove centavos) referentes à área meio. O percentual empenhado foi de: 
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3. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA 

Processamento da liquidação da despesa após a apresentação do documento          

comprobatório do fornecimento do material, prestação de serviço ou execução da obra a             

fim de verificar o direito adquirido pelo credor e apurar a origem e o objeto do que se deve                   

pagar e a importância exata a quem se deve pagar para extinguir a obrigação. A liquidação                

da despesa será previamente autorizada pelo ordenador de despesa e dará origem a nota de               

lançamento no SIGGO e, posteriormente a ordem bancária. Assim como no empenho, a             

liquidação da despesa terá por base as condições estabelecidas na licitação ou ato de sua               

dispensa, em cláusulas contratuais, ajustes ou acordos respectivos e comprovantes da           

efetiva entrega e recebimento do material. Deve-se observar a regularidade fiscal do credor             

e as retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e Imposto sobre Serviços – ISS,                  

nos casos aplicáveis. 

Os valores liquidados e pagos no primeiro trimestre foram: 

- Restos a Pagar do Exercício de 2019: R$ 21.671.313,89 (vinte e um milhões, seiscentos e                

setenta e um mil, trezentos e trezes reais e oitenta e nove centavos); 

- Valores do Exercício de 2020: R$ 5.892.088,03 (cinco milhões, oitocentos e noventa e dois               

mil, oitenta e oito reais e três centavos) 

TOTAL: R$ 27.563.401,92 (VINTE E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL,             

QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) 
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CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

A Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças, por ser o setor executante            

de todas as demandas desta FAPDF relacionadas aos recursos orçamentários e financeiros,            

torna-se aliada no acompanhamento da execução dos projetos e atividades. Como a FAPDF             

é destinatária de 2% da receita corrente líquida do GDF, é de suma importância o               

acompanhamento da dotação destinada e a sua utilização efetiva, para que essa margem             

não seja reduzida e/ou os recursos sejam contingenciados e destinados a outros            

órgãos/finalidade, afetando a cadeia de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. 

As informações de disponibilidade orçamentária, a emissão de notas de          

empenhos, liquidações e pagamentos, principalmente relacionados à área fim, podem          

apresentar resultados aquém do esperado e esse baixo desempenho, que pode não            

significar que não exista demanda, podem apontar problemas operacionais que necessitam           

ser sanados. 

Além disso, a DIOCF é responsável pelos demonstrativos e relatórios das           

Subsecretarias de Orçamento e de Planejamento da Secretaria de Estado de Economia do DF              

relacionados ao acompanhamento das ações realizadas.  

Ressaltamos que compete única e exclusivamente ao SIGGO, o registro de todos            

os atos de gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Governo do Distrito             

Federal, nos termos do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, de atribuição exclusiva dos             

servidores lotados no setor. 

Em relação aos Processos de Prestação de Contas dos Adiantamentos de           

Fomento a Projetos de Pesquisa, por meio de celebração de Convênios, Acordos, Ajustes, ou             

Outros Instrumentos Congêneres, ora definidos na Lei nº 8.666/93 e recepcionada no GDF             

por meio da IN CGDF nº 01/2005, estuda-se medidas para que a contabilidade atualize              

periodicamente o "status" dos processos em análise em consonância com as exigências            

definidas nos Princípios Contábeis, NBC T SP1 e de acordo com PCASP2 e MCASP3, bem             

como promover atualização no SIAC/SIGGO do cadastro dos beneficiários, incluído da           

situação de adimplência e inadimplência. 

CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA 

Diretora de Orçamento, Contabilidade e Finanças 
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

● Promover a divulgação institucional da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito            

Federal (FAPDF), bem como com a divulgação científica de resultados e impactos dos             

projetos, editais, ações e parcerias por ela fomentados e realizados; 

● Planejar e gerir a estratégia de comunicação da Fundação, que se concretiza com a              

produção de conteúdo para redes sociais (Instagram (@fapdfoficial) e Facebook          

(@fapdf.fundacao)) e atualização do site oficial (www.fap.df.gov.br); 
● Elaborar matérias para veiculação na Agência Brasília e inserção nos diferentes veículos            

de mídias regionais; 

● Atender ao público nos perfis oficiais das redes sociais (SAC 2.0), atender demandas             

solicitações de imprensa, articular com os diferentes parceiros da Fundação para           

divulgação dos projetos, convênios e parcerias firmados; 

● Realizar a comunicação interna; 

● Representar a FAPDF no Comitê de Patrocínio da Secretaria de Estado de Comunicação             

(Secom) e no Conselho de Economia Criativa do Distrito Federal (Conec).  

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL 

Em fevereiro de 2019, quando a atual gestão da Ascom iniciou seu trabalho, o site               

oficial da FAPDF (www.fap.df.gov.br) encontrava-se carente de um amplo processo de           

atualização e modernização, inclusive conforme constatado junto às coordenações por meio           

de solicitação de diagnóstico e envio de informações e materiais pendentes de            

disponibilização e/ou atualização. No entanto, diante da então falta de estrutura física e de              

recursos humanos, a Ascom não pode, prontamente, iniciar o projeto em todas as suas              

frentes, seguindo apenas com as atualizações mais urgentes. 

Já no fim do primeiro semestre de 2019, com a melhoria de estrutura e a chegada de                 

mais uma servidora, foi possível, então, iniciar o processo de levantamento e diagnóstico em              

todo o site, planejamento do fluxo de trabalho, organização dos materiais recebidos dos             

demais setores e estabelecimento de estratégias de organização.  

Embora iniciado em 2019, o processo de organização do site segue como tarefa de              

fluxo contínuo e, em 2020, novas características que conferem melhor navegabilidade e            
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mais transparência passaram a ser identificadas. Hoje o site conta com 605 conteúdos             

publicados, dos quais 35 foram incluídos no primeiro trimestre de 2020. Abaixo, seguem             

relacionadas as principais atualizações e publicações realizadas no período, bem como as            

reorganizações e novas áreas.  

● Nova área de divulgação de resultados de pesquisas e projetos fomentados: 

 

● Dinamização do espaço de notícias em destaque, com maior fluxo de publicações no             

Carrossel de Destaques Principais e no menu lateral “Fique Por Dentro”, de acordo             

com critério de priorização estabelecido pela Ascom: 

 

● Nova disposição de editais e chamadas, que passaram a ser organizados por ano e              

em subcategorias: 
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● Informações institucionais organizadas, atualizadas, além do novo menu interno de          

Planejamento Estratégico, com a nova versão do documento: 

 

● Organograma atualizado conforme a recente reestruturação da FAPDF (DECRETO Nº          

40.489, DE 06 DE MARÇO DE 2020): 

http://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/30-03-2020-ORGANOGRAMA-FAPD

F.pdf 

● Criação da área “Governança” para abrigar os conteúdos relacionados à Política de            

Integridade e Compliance da Fundação: 
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● Reorganização da área dedicada à “Transparência”, onde também foi incluído menu           

para o Plano de Dados Abertos, recentemente atualizado: 

 

● Nova disposição dos conteúdos relacionados à comunicação e melhoria da Sala de            

Imprensa, com a disponibilização d o pacote de logos da Fundação para download: 
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● Melhoria da divulgação dos telefones de contato da Fundação (esta ação foi            

realizada em 2019, mas a atualização desse conteúdo é de fluxo contínuo): 

 

É importante destacar que o trabalho de atualização, alimentação e melhoria do site é              

uma demanda de fluxo contínuo na Ascom. A equipe está sempre atendendo às novas              

demandas e necessidades das áreas técnicas e demais setores, no sentido de melhorar o              

acesso à informação dentro do site, tanto por parte do público interno, como do público               

externo. Também é objetivo constante, por meio do aprimoramento do site, a melhoria do              

posicionamento da FAPDF no ranking do Índice de Transparência Ativa. 
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Também cabe ressaltar que a Ascom não possui autonomia para alterar,           

estruturalmente, o layout do site, cujo modelo é padronizado para todos os órgãos do              

Governo do Distrito Federal (GDF) e gerido pela Secom. Apesar disso, a Assessoria tem o               

projeto de desenvolver e submeter a análise e aprovação da Secom um novo layout, que               

seja mais adequado às características do trabalho de divulgação científica e de ampliação da              

interlocução com os atores do ecossistema de inovação do Distrito Federal e Ride-DF,             

seguindo modelos exitosos como os da Fapemig e da Fapesp.  

2. REDES SOCIAIS 

Em fevereiro de 2019, a atuação da FAPDF nas redes sociais restringia-se à página no               

Facebook com 3.202 curtidas e um canal no Youtube sem movimentação há mais de um               

ano. De lá pra cá, criamos o perfil @fapdfoficial no Instagram, por identificar esta como a                

rede social em maior crescimento e com as possibilidades de divulgação necessárias aos             

objetivos de crescimento apresentados pela diretoria. Passamos a estabelecer estratégias de           

divulgação, dar mais dinamismo aos conteúdos e postagens e, hoje, a página no Facebook              

conta com 3.787 curtidas e o perfil no Instagram com 2.133 seguidores.  

3. INSERÇÕES DE MÍDIA E IMPRENSA 

Até fevereiro de 2019, a Assessoria de Comunicação da FAPDF não possuía nenhum             

mecanismo de monitoramento das ocorrências da marca institucional da Fundação em           

veículos de mídia e imprensa. Hoje, a Ascom conta com ferramenta especializada de clipping              

pela qual é feito o acompanhamento diário das menções e publicações referentes à FAPDF,              

tanto em mídia espontânea, quanto em pautas trabalhadas. 

4. CRIAÇÃO VISUAL 

Para ilustrar as campanhas, divulgações e atualizações no site é feito um trabalho de              

criação de identidade visual, diagramação, vetorização, tratamento de imagem e criação           

audiovisual. Sendo assim, a criação visual também é uma demanda de fluxo contínuo na              

Ascom. A equipe está sempre atendendo às novas demandas e necessidades da presidência,             

das áreas técnicas e demais setores, para melhor representar a essência do conteúdo             

divulgado, tanto para projetos e campanhas internas, como externas. Também é objetivo            

constante, por meio da criação visual, a melhoria da divulgação científica feita nas redes              

sociais da FAP assim como melhorar a comunicação interna da Fundação. 

Só nesse primeiro trimestre foram feitos 43 banners para o carrossel de destaques do              

site; 47 cards de divulgação em redes; 19 artes de stories de divulgação em redes (Instagram                
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e Facebook); Além de produtos internos como a arte do novo cordão do crachá FAP; novas                

logos da Fundação para identificação de campanha de prevenção contra a pandemia de             

coronavírus e ações relacionadas; estruturação de campanhas internas, como a do Comitê            

de Ética; e início da diagramação do relatório FAPDF 2019. 

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DAS INSERÇÕES DA MARCA INSTITUCIONAL DA FAPDF EM          

VEÍCULOS DE MÍDIA E IMPRENSA (JAN-MAR 2020) 

Até fevereiro de 2019, a Assessoria de Comunicação da FAPDF não possuía nenhum             

mecanismo de monitoramento das ocorrências da marca institucional da Fundação em           

veículos de mídia e imprensa. Hoje, a Ascom conta com ferramenta especializada de clipping              

pela qual é feito o acompanhamento diário das menções e publicações referentes à FAPDF,              

tanto em mídia espontânea, quanto em pautas trabalhadas.  

No Anexo I, consta relatório analítico das inserções da marca institucional da FAPDF             

em veículos de mídia e imprensa. 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

A Assessoria de Comunicação avalia como positiva a evolução no primeiro trimestre,            

apesar de não ter obtido todos os resultados esperados, inclusive por conta das paralisações              

preventivas à pandemia de Covid-19, que tiveram início ainda em março. No entanto,             

acreditamos que a metodologia de trabalho é funcional, precisando de correção de rumos             

permanente diante do caráter dinâmico das atividades finalísticas do setor. 

Como recomendações, acreditamos na necessidade de avançar em convênio já          

previsto para ampliar a capacidade da Ascom de produção de conteúdo audiovisual para             

reativar o canal do YouTube, bem como para aumentar as postagens dessa natureza nas              

demais redes sociais como forma de aumentar o engajamento, ampliar a base de seguidores              

e dar mais vazão à divulgação institucional e científica.  

THAINÁ SALVIATO BATISTA 

Chefe da Assessoria de Comunicação 
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 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES:  

A Unidade de Controle Interno da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal              

atua em frentes diversas: Interlocução com os Órgãos de controle, Gestão de Riscos,             

Integridade e Compliance, e Transparência.  

Destacamos, inicialmente, a elaboração das Matrizes de Risco realizadas a partir da            

metodologia fixada na Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 que estabelece os princípios e             

diretrizes de implantação da gestão de riscos. O processo definido pela ISO 31000 é modelo               

reconhecido pelo Decreto no 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. Em decorrência da elaboração dessas matrizes, esta Unidade de Controle            

realiza Notas Técnicas para dar ciência aos gestores acerca dos riscos encontrados (a partir              

da análise de Programas de Trabalho dos Convênios e Termos de Parceria firmados pela              

FAPDF com outros entes), e propõe recomendações que visam mitigar os riscos levantados.             

As recomendações têm o propósito de implementar e fortalecer controles primários para            

fins de aperfeiçoamento e execução dos recursos da Fundação.  

Outro ponto de atuação da Unidade de Controle é o fomento ao programa de              

integridade e compliance. O objetivo desta ação é implementar um conjunto de mecanismos             

e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à prática de            

denúncias contra irregularidades, e 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.  

Ressalte-se, finalmente, que esta Unidade desenvolve rotinas para a melhoria da           

transparência ativa da Fundação e promove mudanças na perspectiva de avaliação dos            

resultados dos fomentos migrando para uma avaliação baseada na efetividade do recurso            

gasto.  

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. MATRIZ DE RISCOS E NOTA TÉCNICA – Desafio DF. Processo SEI/GDF            
00193-00001151/2019-47.  

Elaboração da Matriz de Riscos e da Nota Técnica relativas ao Convênio no 09/2019,              
firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF e Fundação de                
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Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, cujo propósito diz respeito à           
seleção, apoio financeiro e gestão de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação            
(PD&I) para atendimento de demandas da sociedade. Resultados da análise: identificação           
de 4 (quatro) eventos de riscos e proposição de 20 (vinte) Ações de Controle.  

2. MATRIZ DE RISCOS e NOTA TÉCNICA – Contraturno Digital. Processo SEI/GDF -             
00193-00001590/2019-50.  

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica relativas ao Convênio no 05/2019,              
firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF e a Associação                
para a Promoção do Software Brasileiro – SOFTEX, o qual propõe-se ao desenvolvimento             
de um 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 -              
SEEDF. Resultados da análise: identificação de 6 (seis) eventos de riscos e proposição de 16               
(dezesseis) Ações de Controle.  

3. MATRIZ DE RISCOS E NOTA TÉCNICA – Inova Tech. Processo SEI/GDF            
00193-00001151/2019-47.  

Elaboração da Matriz de Risco e da Nota Técnica relativas ao Convênio no 04/2019,              
firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF e o Serviço                
Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal – SENAI-DF, 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. Resultados da análise: identificação de 4 (quatro) eventos de riscos e proposição             
de 13 (treze) Ações de Controle.  

4. RECOMENDAÇÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO PROCESSUAL DOS CONVÊNIOS.        
Processo SEI/GDF 00193-00000267/2020-01.  

Elaboração e envio, às áreas-meio e fim da FAPDF, de um conjunto de recomendações              
(consideradas as de maior incidência nos Convênios firmados até aquela data) para o             
aperfeiçoamento das instruções e execuções processuais, objetivando-se expor convênios e          
contratos a menor quantidade de eventos de riscos possível.  

5. CONCLUSÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO          
TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO No 1 - CGDF/FAPDF. Processo SEI/GDF           
00480-00000500/2018-13.  

Elaboração e envio à Controladoria Geral do Distrito Federal das atividades realizadas pela             
FAPDF, em cumprimento às determinações daquele órgão. Destacam-se as ações          
relacionadas à redução do passivo de processo de prestação de contas, especialmente            
quanto à implementação de metodologia célere de análise, à criação de planilha de             
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controle dos processos, ao estabelecimento de metas e à inclusão da tarefa como elegível              
para o piloto teletrabalho. Com o passivo saneado, resta a previsibilidade do número de              
processos analisados, com prazo para análise e responsáveis designados.  

6. COMUNICAÇÃO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE.  

A Unidade de Controle da FAPDF tem oferecido resposta tempestiva aos órgãos de controle              
do Distrito Federal e atualizado suas áreas acerca das demandas consultadas e recebidas             
pelo TCDF, MPDFT e CGDF. Além disso, tem estabelecido um bom canal de comunicação              
com estes órgãos. Destaca-se o Relatório de Ações elaborado em cumprimento à Decisão             
TCDF no 4113/2019, (SEI/GDF no 00193-00000999/2018-78) que apreciou o Relatório Final           
de Auditoria - “Avaliação das ações de fomento à pesquisa científica da FAPDF” e              
estabeleceu prazo de 90 (noventa) dias à Fundação para apresentação das ações            
implementadas.  

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

Tendo-se em conta que a UCI/FAPDF é uma unidade de assessoramento que visa             
aperfeiçoar a execução dos recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa, é de fundamental              
importância esclarecer a necessidade de ações integradas e articuladas com as diversas            
áreas do órgão, sobretudo, com a área finalística visando ao aprimoramento dos controles             
primários na execução dos recursos e, principalmente, à melhoria das ações da Fundação.             
Deste modo, criam-se as bases para a implementação de um controle interno que agrega              
valor a gestão.  

Frise-se, finalmente, que serão propostos, em tempo, indicadores relacionados ao          
Programa de Integridade e Compliance, quando houver ações realizadas nesse sentido.  

RAPHAEL DOS REIS AUGUSTO  

Chefe da Unidade de Controle Interno 

 

 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES: 

● Executar todos os atos referentes ao procedimento de tomada de contas especial até a              

emissão de relatório final das TCEs Instauradas.  

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO  1º  TRI/2020 

1. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  
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Executar todos o procedimento de tomada de contas especial até a emissão do relatório              

final da TCE.  

Em Janeiro de 2020, a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial tinha 17              

processos Instaurados para serem analisados. Foram finalizados 5 processos, o que           

corresponde a 29% por cento da demanda. 

Em janeiro, dois membros com prioridade de férias estavam afastados. Para a melhora dos              

resultados foi incluído mais um membro na comissão e a adoção do teletrabalho possibilitou              

mais velocidade nas análises e produção de documentos.  

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

Importante ressaltar que a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial contava até             

janeiro com apenas um servidor cujas atividades eram exclusivamente voltadas às TCEs. Os             

outros dois membros exercem atividades nas suas unidades de lotação, quais sejam,            

PROJUR e SUAG. Somente a partir de janeiro é que a Comissão passou a contar com outro                 

servidor exclusivo para executar as atividades relacionadas aos processos de TCE. 

A Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial fez adaptações na rotina das             

apurações, o que trouxe mais agilidade na apuração e faz reuniões semanais para discutir os               

processos. Cabe destacar que a instauração de TCE deve ser procedimento de exceção, o              

que implica na melhoria dos procedimentos internos da Fundação quanto às atividades que             

possam resultar em dano ao erário, como a concessão de fomentos, contratações e             

convênios. Isto significa aplicação rigorosa das disposições legais referentes às atividades           

mencionadas e o monitoramento dos processos relativos a elas, visando evitar a ocorrência             

de fatos geradores que impliquem na necessidade de instauração deste procedimento.  

JOÃO DE ASSIS SILVEIRA MARQUES  

Assessor de Tomada de Contas Especial  
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