
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor
ATA

Ata da 08ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –FAPDF.  Às  11h00 do dia  06  de abril  do  ano de dois  mil  e  vinte,  reuniu-se  o Conselho Diretor  destaFundação, sob a Presidência do Diretor-Presidente, Alessandro França Dantas. Registrou-se a presençados seguintes Conselheiros: Elisabete Ribeiro Alcântara Lopes, Diretora Vice-Presidente;  Paulo Nicholasde Freitas  Nunes,  Superintendente  da Unidade Cien fica,  Tecnológica  e  de  Inovação (SUCTI);  AndreyRank, Chefe da PROJUR, e Ludimila Gonçalves da Cruz que atuou como Secretária. Conferido o quórumregimental,  o  Diretor-Presidente  declarou  aberta  a  Reunião.  PAUTA  I:  Aprovação  Documento  deOficialização de Demanda (37890549) subme do pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,descrição  do  objeto:  Enfrentamento  das  enfermidades  causadas  pela  COVID-19  e  os  cuidados  etreinamentos necessários para que os profissionais da saúde possam atender a população do DistritoFederal no que tange à disponibilização da estrutura necessária, insumos e equipamentos. Processo SEI -00060-00134421/2020-71. Trata-se de demanda oriunda da Secretaria de Estado de Saúde do DistritoFederal (SES/DF), para ações de combate à COVID-19 no âmbito do DF, por meio do LACEN/UnB. Poroportuno informamos que o referido DOD atende os requisitos de admissibilidade proposto, nos termosda Resolução n° 05 do Conselho Superior da FAPDF, de 02 de outubro de 2019, conforme exposto noDespacho FAPDF/SUGOV (38173846). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, oDocumento de Oficialização de Demanda (37890549).  PAUTA II: Aprovação das propostas classificadaspela UnB na Chamada Prospec va de Propostas de Projetos e Ações de Pesquisa, Inovação e Extensãopara  o  combate  à  COVID-19.  A  referida  chamada  foi  realizada  em  conformidade  com  o  Convênionº 03/2020, celebrado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF e a Fundação deEmpreendimentos  Cien ficos  e  Tecnológico  -  FINATEC,  com  o  objeto  de  apoiar  a  execução  e  odesenvolvimento  de  projetos  e  ações  de  Pesquisa,  Inovação  e  Extensão  des nadas  ao  combate  doCOVID-19 (00193-00000381/2020-22). As propostas subme das à chamada supracitada foram analisadaspor 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 coerênciaentre obje vos e metas. Foram classificadas 115 propostas conforme resultado final publicado 38161246.Passa-se  à  análise  dos  requisitos  de  admissibilidade  de  24  (vinte  e  quatro)  propostas  previamenteselecionadas pelo Conselho Diretor (Lote 1 de análise), em reunião realizada em 03/04/2020, constantesno processo 00193-00000428/2020-58, Despachos SUGOV (38162264) e SUPES (38243096).  A triagemsupracitada foi realizada considerando as prioridades da SES/DF: Monitorar a saúde os profissionais desaúde e da segurança pública; Ampliar a capacidade geral da SESDF em atendimento da população do DFe realização de diagnós co da infecção causada pelo COVID-19; Desenvolver tecnologias digitais para odiagnós co, o tratamento e a prevenção da infecção causada pela COVID 19; Preparar força de trabalhopara atuar no ambiente de saúde digital; Fomentar a rede coopera va de ciência e tecnologia da cadeiade  inovação  digital  do  DF  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas  tecnológicas  de  enfrentamento  dedoenças infectocontagiosas; Desenvolver a vidades de comunicação, publicação e pesquisas para ampliaro grau de informação e bem-estar da comunidade do DF. DELIBERAÇÃO:  O Conselho Diretor aprovou,por unanimidade, as 10 (dez) propostas, por estarem em conformidade com às prioridades definidaspela  SES/DF:  29.  Ensaio  clínico  mul cêntrico,  prospec vo,  randomizado  para  avaliação  do  uso  dehidroxicloroquina  ±  azitromicina  ou  imunoglobulina  em  pacientes  com  insuficiência  respiratória  por
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COVID-19  nos  Hospitais  Universitários  Federais  da  Rede  EBSERH;  21.  Estudo  de  fase  IIb  para  avaliareficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de pacientes hospitalizados com síndromerespiratória  grave  no  âmbito  do  novo  Coronavírus  (SARS-CoV2):  um  ensaio  clínico,  duplo-cego,randomizado; 71. Descontaminação e Processo de Reu lização de Respiradores de Máscara Facial comFiltro  N95;  62.  Desenvolvimento  colabora vo  de  um  protó po  de  ven lador  mecânico  de  rápidamanufatura; 10. Projeto de Pesquisa e Inovação e Extensão – Máscara com Nanotecnologia para Filtragemdo COVID 19 – Coronavírus – Lote Piloto; 63. Implementação de Acessório para Ven lação Múl pla; 79.Planejamento Digital e Impressão de Disposi vos para Escudo Facial de Acetato Atendendo ao Plano deCon ngência da Pandemia de COVID-19; 3. Produção Vida 2020 Faceshield; 111. Desenvolvimento derespirador  mecânico  de baixo  custo  com sistemas de controle  em volume e  pressão e  adequado àscondições sanitária para pacientes em UTI devido ao Covid-19; e 60.  COVID-19 Scenarios: evolução eadaptação de ferramenta de projeção de cenários de contaminação para a realidade brasileira. Devido àurgência, os projetos selecionados devem prever entregas de resultados de curto prazo, entre 3 ou 6meses. O Conselho também deliberou por encaminhar todas as propostas aprovadas à SES/DF paraciência  e  manifestação/aprovação.  As  propostas  que vierem a  ser  aprovadas  pela FAPDF e  SES/DFdeverão ser  detalhadas  em planos  de  trabalho,  com vistas  à  avaliação de  parecerista ad hoc  paraconclusão do rito de análise com vistas à celebração do fomento pretendido. E para constar, eu, LudimilaGonçalves da Cruz,  lavrei  está ata que vai por mim assinada,  pelo Diretor Presidente e pelos demaismembros do Conselho, após sua aprovação. Brasília, 06 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, às09:55, 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 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 ELISABETE RIBEIRO ALCÂNTARA LOPES- Matr.1689389-1, Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal-Subs tuto(a), em 28/04/2020, às 18:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 desetembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 desetembro 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.
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