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Conselho Diretor
ATA

Ata da 05ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –FAPDF. Às 17h horas e 30 trinta minutos do dia 03 de março do ano de dois mil  e  vinte,na  sala  dereuniões, localizada no 3º andar, do Bloco B, na Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico - BIOTIC,reuniu-se o Conselho Diretor desta Fundação, sob a Presidência do Diretor-Presidente, Alessandro FrançaDantas.  Registrou-se  a  presença  dos  seguintes  Conselheiros:  Paulo  Nicholas  de  Freitas  Nunes,Superintendente da Unidade Cien fica, Tecnológica e de Inovação (SUCTI);Sônia Maria Alves de Medeiros,Superintendente da Unidade de Administração Geral (SUAG), Andrey Rank, Chefe da PROJUR e, LudimilaGonçalves  da Cruz  que atuou como Secretária.  Conferido o  quórum regimental,  o  Diretor-Presidentedeclarou aberta a Reunião. Pauta I: Edital nº 01/2019 Seleção Pública de Propostas Apoio à Par cipaçãoem Eventos, Cursos de Curta Duração ou Visitas Técnicas de Natureza Cien fica, Tecnológica e de Inovação-  Prorrogação de prazo aos contemplados que veram seus eventos suspensos/adiados em decorrênciada pandemia do Coronavírus ( COVID-19) e se tal medida se estenderá aos contemplados do Edital  nº02/2019 - Apoio à Promoção, Realização e Organização de Eventos Cien ficos, Tecnológicos e de Inovação- 3ª Chamada. DELIBERAÇÃO: por unanimidade, os Conselheiros decidiram pela prorrogação de prazo doseventos da terceira chamada que terão início até o dia 31 de março de 2020, podendo essa decisão seestender aos contemplados do Edital nº 02/2019 até o dia 31 de dezembro de 2020, tendo em vista asuspensão/adiamento dos eventos pelos organizadores ao argumento do surto de Coronavírus COVID 19.Deliberação válida aos demais recursos, suspensos/adiados pela referida pandemia, sendo assim as áreastécnicas deverão seguir esses critérios. PAUTA II: Edital nº 01/2019 - Seleção Pública de Propostas Apoio àPar cipação em Eventos, Cursos de Curta Duração ou Visitas Técnicas de Natureza Cien fica, Tecnológicae de Inovação - U lização dos recursos financeiros após a suspensão dos eventos. DELIBERAÇÃO:  Porunanimidade,  os  Conselheiros  decidiram que os  recursos  financeiros  já  liberados,  rela vos  à  terceirachamada, poderão ser u lizados para a concre zação dos eventos, desde que ocorram até o dia 31 dedezembro de 2020,  essa  decisão  se  estenderá aos  contemplados  do Edital  nº  02/2019.  Em  caso  decancelamento  dos  eventos,  os  contemplados  deverão  ressarcir  a  esta  fundação  o  valor  do  recursorecebido  com  correção  monetária.  Deliberação  válida  aos  demais  recursos,  suspensos/adiados  pelareferida pandemia,  sendo assim ás áreas técnicas deverão seguir  esses  critérios. PAUTA III:  Edital  nº10/2019  Seleção  pública  de  propostas  de  apoio  à  par cipação  em  eventos  de  natureza  cien fica,tecnológica e de inovação para docentes da rede pública de ensino do DF - As propostas apresentadas nostermos do subitem 10.2.1. A critério do Conselho Diretor da FAPDF poderão u lizar critérios técnicos ,estratégicos, temá cos,  econômicos, sociais ou ambientais na seleção de propostas para financiamento,dentre aquelas recomendadas no mérito . DELIBERAÇÃO:  Por unanimidade, os Conselheiros decidiramque as  três  propostas  apresentadas pelos  proponentes  Carlos  Lafaiete Formiga Menezes,  Marilia  dosSantos Pinheiro e Sebas ão Ivaldo Carneiro Portela, deverão seguir,  primeiramente, para avaliação doconsultor  ad hoc e,  após,  serem analisadas  por este  Conselho.  PAUTA IV:  Edital  nº  10/2019,  dúvidaquanto ao subitem 10.2.1.1 Cada proposta deverá ser subme da a avaliação de parecer ad-hoc, sendosomente  as  propostas  com mérito  cien fico  e  nota  igual  ou  superior  a  7  serão  consideradas  aptas,conforme critérios expressos na tabela 1 do referido Edital, não está claro no Edital se a proposta deveráser  encaminhada  a  1  (um)  consultor  ou  vários  consultores.  DELIBERAÇÃO:  Por  unanimidade,  osConselheiros decidiram que cada proposta deve ser analisada por um consultor ad hoc. PAUTA V: Edital nº01/2019,  nº  02/2019 e nº 07/2019 -  Apoio  à Promoção de eventos  de difusão cien fica na Semana
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Nacional  de Ciência e Tecnologia (SNCT 2019) -   Homologação do resultado final. DELIBERAÇÃO:  porunanimidade,  os  Conselheiros  decidiram  que  estão  homologados  os  resultados  finais  dos  Editais  nº01/2019, nº 02/2019 e nº 07/2019. PAUTA VI:  Edital 03/2018 – Demanda Espontânea – Exclusão de umpesquisador contemplado - Considerações da Coordenação Cien fica e Tecnológica: Durante a instruçãoprocessual dos contemplados dentro do edital acima referido, foi observado que o Pesquisador Cris anVendi ozzi, na etapa de habilitação não teria apresentado documento de Cadastro de Pessoa Física – CPF.Contudo, o número do CPF está citado na declaração de residência, na ficha funcional e no cadastro doSIGFAP.  Desta forma, a não apresentação do documento estaria em desacordo com o item do edital13.1.3.  A proposta prosseguiu no processo avalia vo. DELIBERAÇÃO:   o  Conselho Diretor  decidiu pormanter o pesquisador no rol de contemplados, tendo em vista que o CPF foi citado nas documentaçõesmencionadas na referida pauta e que o CPF é documento digital público que pode ser conferido peloservidor da FAPDF . PAUTA VII: CONFAP - RISE 2020 Call - Research and innova on staff Exchange (Horizon2020)  -  Decisão  acerca  da  par cipação  da  FAPDF.  DELIBERAÇÃO: por  unanimidade  este  Conselhodeliberou  pela  par cipação  da  FAPDF  na  Chamada  RISE  -  Research  &  Innova on  Staff  Exchange2020.  PAUTA  VIII:  -  Chamada  FAPDF  FAPESP  nº  01/2019   -  Atualização  do  cronograma  da  referidachamada no site da FAPDF. INFORMES COOTEC- I Chamada FAPDF FAPESP nº 01/2019 - A divulgação doresultado da habilitação foi publicada em 13/02/2020 no site da FAPDF e em 14/02/2020, em função deatualização  pela  FAPESP,  foi  divulgada  no  site  da  FAPDF  a  re ficação.  b)  No  período  recursal  foramrecebidos 03 (três) recursos referentes as seguintes duplas (pesquisador do DF, pesquisador de SP): 1.Marlinda Lobo de Souza e Aldo Tonso; 2. Roberta de Freitas Campos e Fernando Mussa Abujamra Aith; e3.  Marcela  Rodrigues  Machado  e  José  Maria  Campos  dos  Santos.  Os  recursos  apresentados  pelaspesquisadoras do DF, Marlinda Lobo e Roberta de Freitas, foram acatados. Referiam-se a problemas naCer dão  Nega va  de  Débitos  Rela vos  aos  Tributos  Federais  e  à  Dívida  A va  da  União.  O  recursoapresentado pela pesquisadora Marcela Rodrigues Machado não foi acatado. A proposta foi subme daem língua inglesa. Decisões deliberadas da Superintendência Cien fica, Tecnológica e de Inovação emconjunto com a Coordenação Cien fica) As propostas começaram  a ser encaminhadas para Consultoresad hoc - Decisões deliberadas pela Superintendência Cien fica, Tecnológica e de Inovação em conjuntocom a Coordenação Cien fica. II - Lançamento do EDITAL 01/2020 - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOSEMERGENTES-PRONEM, o lançamento do Edital  foi  publicado em 14/02/2020 no site  da FAPDF.  III  -Assinatura do Acordo Cooperação entre o CNPq e a FAPDF -  Acordo de cooperação assinado e este tempor obje vo o pagamento das propostas meritórias do Distrito Federal referente à Chamada CNPq/MCTICNº 31/2018 Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação não a ngidas pelo recurso do CNPq.IV  -  CHAMADA CONJUNTA BRASIL ITÁLIA/MAECI - Até o dia 13/03/2020 a COOTEC estará em fase dehabilitação das propostas. V- PPSUS - Organização junto com a FINATEC acerca da Oficina de Prioridadesque antecede a assinatura do convênio entre esta Fundação, CNPq e Ministério da Saúde. Em reuniãocom o Ministério da Saúde,  com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Saúde doDistrito Federal e a FAPDF, foram definidas as datas de 13 e 14 de abril de 2020 para realização da Oficina.A abertura está prevista para acontecer no dia 13/04, das 9h às 9h30 e deverá contar com a presença doDiretor-Presidente desta FAPDF, Secretário de Saúde, Representantes do Ministério da Saúde, do CNPq eda FEPECS/ESCS. VI  -  Edital Programa Primeiros Projetos - PPP - Encaminhamento da minuta do Editalpara análise do SUCTI. O Diretor-Presidente Sr. Alessandro Dantas, solicitou a Coordenação Cien fica -COOTEC, relatório das Chamadas Nacionais e Internacionais aderidas atualmente por esta Fundação . Epara  constar,  eu,  Ludimila Gonçalves da Cruz,  lavrei  está  ata que vai  por  mim assinada,  pelo  DiretorPresidente e pelos demais membros do Conselho, após sua aprovação. Brasília - DF, 03 de março 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, às09:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no DiárioOficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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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, às12:00, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no DiárioOficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS- Matr. 140358-3,Superintendente da Unidade de Administração Geral, em 28/04/2020, às 12:37, conforme art.6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do DistritoFederal 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=0verificador= 37053150 código CRC= B0BF77F2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SBN, Quadra 2, bloco C, Ed cio Phenícia, 3º Andar - Bairro Asa Norte - CEP 70040-020 - DF

3462-8806

00193-00000215/2020-26 Doc. SEI/GDF 37053150

SEI/GDF - 37053150 - Ata https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

3 of 3 11/05/2020 12:00


