GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
Edital nº 02/2019
Seleção Pública de Propostas de Apoio à Promoção, Realização e Organização
de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação
ANEXO I
CALENDÁRIO DO APOIO FINANCEIRO À PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO
As atividades descritas nesse Edital serão regidas pelo calendário abaixo.
Tabela 1 – Calendário dos meses do evento
Mês do Evento

Inscrição

junho/2019
julho/2019
agosto/2019
setembro/2019

Previsão
Resultado
Preliminar

Interposição de
Recursos

Resultado
Final

Assinatura do
TOA a partir de

20/05/2019 a
27/05/2019

26/06/2019

27/06/2019 a
29/06/2019

03/07/2019

04/07/2019

12/08/2019 a
19/08/2019

03/09/2019

04/09/2019 a
06/09/2019

11/09/2019

12/09/2019

04/11/2019 a
11/11/2019

17/01/2020

20/01/2020 a
22/01/2020

24/01/2020

27/01/2020 a
31/01/2020

outubro/2019
novembro/2019
dezembro/2019
janeiro/2020
fevereiro/2020
março/2020
abril/2020
maio/2020

Observação:
a) Para os proponentes que estão com seu nome na lista do resultado preliminar, solicitamos que
providencie a liberação do seu perfil de “usuário externo” no sistema SEI, como também do responsável pela instituição executora, uma vez que ambos assinaram o Termo de Outorga e Aceitação (TOA). Segue o link do sistema http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/
b) O TOA será disponibilizado para assinatura no perfil de “usuário externo” do sistema SEI do
proponente e do responsável pela instituição executora.
c) Para os proponentes que estão com seu nome na lista do resultado preliminar, solicitamos que
providencie a abertura de uma conta no Banco BRB, a qual, de acordo com o Edital, não há a
necessidade de estar vinculada à conta da FAPDF. Basta abrir uma conta para uso pessoal, pois a
mesma valerá para futuros editais da FAPDF que não exigir uma conta vinculada. Em caso de
algum impedimento para abrir a conta, esta Fundação poderá dispor de um Ofício de Abertura
de Conta, o qual só poderá ser disponibilizado no mesmo momento do TOA e somente por meio
do sistema SEI, no perfil de “usuário externo”.
d) Após a abertura da conta no Banco BRB, solicitamos o encaminhamento dos dados bancários
para o e-mail coobe.contemplados@fap.df.gov.br
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