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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
Conselho Diretor
ATA

Ata da 02ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal – FAPDF. Às 15h00 do dia 16 de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Conselho Diretor
desta Fundação, sob a Presidência do Diretor-Presidente, Alessandro França Dantas. Registrou-se a
presença dos seguintes Conselheiros: Elisabete Ribeiro Alcântara Lopes, Diretora Vice-Presidente; Paulo
Nicholas de Freitas Nunes, Superintendente da Unidade Cien ﬁca, Tecnológica e de Inovação (SUCTI);
Andrey Rank, Chefe da PROJUR, e Ludimila Gonçalves da Cruz que atuou como Secretária. Conferido o
quórum regimental, o Diretor-Presidente declarou aberta a Reunião. PAUTA I - Aprovação das propostas
classiﬁcadas pela UnB na Chamada Prospec va de Propostas de Projetos e Ações de Pesquisa, Inovação e
Extensão para o combate à COVID-19. A referida chamada foi realizada em conformidade com o Convênio
nº 03/2020, celebrado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF e a Fundação de
Empreendimentos Cien ﬁcos e Tecnológico - FINATEC, com o objeto de apoiar a execução e o
desenvolvimento de projetos e ações de Pesquisa, Inovação e Extensão des nadas ao combate do
COVID-19 (00193-00000381/2020-22). As propostas subme das à chamada supracitada foram analisadas
por uma Comissão de Avaliação formadas por especialistas, nos termos dos Atos 38162243 e 38162259.
Na análise técnica, os avaliadores pontuaram cada proposta em cinco critérios dis ntos: mérito cien ﬁco,
viabilidade de realização, impacto em saúde pública, compa bilidade com demandas urgente e coerência
entre obje vos e metas. Foram classiﬁcadas 115 propostas conforme resultado ﬁnal publicado 38161246.
Passa-se à análise dos requisitos de admissibilidade de 31 (trinta e um) propostas passa-se à análise dos
requisitos de admissibilidade das propostas classiﬁcadas pela UnB, previamente triadas pelo Conselho
Diretor (Lote 4), em reunião realizada em 13/04/2020), constantes no processo
00193-00000428/2020-58, Despachos SUPES (38619740) e SUGOV (38705483) (38725744). A triagem
supracitada foi realizada considerando as prioridades da SES/DF: Monitorar a saúde os proﬁssionais de
saúde e da segurança pública; Ampliar a capacidade geral da SESDF em atendimento da população do DF
e realização de diagnós co da infecção causada pelo COVID-19; Desenvolver tecnologias digitais para o
diagnós co, o tratamento e a prevenção da infecção causada pela COVID 19; Preparar força de trabalho
para atuar no ambiente de saúde digital; Fomentar a rede coopera va de ciência e tecnologia da cadeia
de inovação digital do DF para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de enfrentamento de
doenças infectocontagiosas; Desenvolver a vidades de comunicação, publicação e pesquisas para ampliar
o grau de informação e bem-estar da comunidade do DF. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou,
por unanimidade, as 09 (nove) propostas, por estarem em conformidade com às prioridades deﬁnidas
pela SES/DF: 67. Impacto da Pandemia de COVID-19 na Saúde Mental de Médicos Residentes em Hospital
Universitário do DF; 87. Veriﬁcação da a vidade an viral de Pep deos Intragênicos An mcrobianos
(IAPs); 2. Correlações entre variações climá cas e a disseminação do novo coronavírus no Brasil; 12.
Vigilância Sanitária em tempos de pandemia – curso; 56. Mapeamento de Potencial Eletrostá co de
Interação da Cloroquina com a Enzima de Conversão da Angiotensina II (ACE2) como Agente Inibidor do
Novo Coronavirus; 6. Câmeras térmicas para o reconhecimento de portadores de pessoas portadoras
Covid1-9; 92. O uso de pep deos de defesa de anuros no enfrentamento à covid-19; 8. Árvores do
Cerrado produtoras de quinina como subs tuto de hidroxicloroquina e cloriquina no tratamento dos
sintomas do Covid-19 e 19. Protocolo Pandemia Covid-19. Devido à urgência, os projetos selecionados
devem prever entregas de resultados de curto prazo, entre 3 ou 6 meses. O Conselho também
deliberou por encaminhar todas as propostas aprovadas à SES/DF para ciência e
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manifestação/aprovação. As propostas que vierem a ser aprovadas pela FAPDF e SES/DF deverão ser
detalhadas em planos de trabalho, com vistas à avaliação de parecerista ad hoc para conclusão do rito
de análise com vistas à celebração do fomento pretendido.E para constar, eu, Ludimila Gonçalves da
Cruz, lavrei está ata que vai por mim assinada, pelo Diretor Presidente e pelos demais membros do
Conselho, após sua aprovação. Brasília - DF, 16 de abril de 2020.
Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FRANÇA DANTAS- Matr. 1692644-7,
Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 28/04/2020, às
09:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por PAULO NICHOLAS DE FREITAS NUNES- Matr.
1694562-X, Superintendente Cien ﬁco(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 28/04/2020, às
12:00, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELISABETE RIBEIRO ALCÂNTARA LOPES- Matr.
1689389-1, Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito FederalSubs tuto(a), em 28/04/2020, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 28/04/2020, às 19:50, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 39099623 código CRC= D1646384.
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