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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

 

ATA

Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF. Às 17h00 do dia 26 de
maio  do ano de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente, pela plataforma Google Meet 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); Sônia Maria Alves de Medeiros, Superintendente da Unidade de Administração Geral (SUAG), 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:  EDITAL 04/2020 PROGRAMA DESAFIO DF - DIRETRIZES PARA PROMOVER CHAMADAS ESPECÍFICAS PARA SELEÇÃO
DE PROJETOS DE PD&I PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS PÚBLICAS- 00193-00000448/2020-29 -  Trata-se do Edital de Fluxo Con�nuo
“Desafio DF” que tem por objeto estabelecer as condições gerais para realização de chamadas específicas para a submissão de projetos de
Pesquisa, Desenvolvimento Cien�fico, Tecnológico e de Inovação em áreas temá�cas estratégicas para o desenvolvimento econômico e
social do DF, des�nados à solução de demandas apresentadas por órgãos do GDF que visem à melhoria da qualidade de vida da população,
no âmbito do Programa Desafio DF. A minuta do Edital foi subme�da à consulta pública u�lizando o recurso do Google Forms, cujo
formulário ficou disponível no sí�o da FAPDF por 15 (quinze) dias, no período de 12 de a 27 de Maio de 2020. Após a consulta, o
Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação desta Fundação elaborou o Relatório SEI-GDF n.º 3/2020 - FAPDF/SUCTI 40226479, e
acatou as sugestões para melhor atender o seu público alvo e garan�r a eficiência do inves�mento público. Quanto ao conteúdo da
adequação do Edital 04/2020 - Programa Desafio DF 40250790, a PROJUR manifestou-se da seguinte forma: Quanto às adequações
realizadas após a Consulta Pública, conforme Relatório 3 (40226479), ressalte-se que a consulta pública se presta ao aperfeiçoamento do
certame para melhor atender às reais necessidades dos beneficiários. Em análise das adequações realizadas, verificamos que estas não
alteram de modo substancial a minuta do Edital, mas, como já informado, aperfeiçoam o instrumento. Desta forma, esta Projur está de
acordo com as adequações realizadas e informa que a minuta não necessita de maiores considerações jurídicas, pois cumpre os requisitos
legais já elencados no Parecer 30 (39125184). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou por unanimidade pela aprovação do Edital
04/2020 - Programa Desafio DF. PAUTA II: Edital 03/2018 – Demanda Espontânea - Solicitações de mudança de coordenação de projeto. A
pesquisadora Paula Diniz Galera solicita mudança de coordenação do projeto de pesquisa “Super�cie ocular de cães – afecções e
diagnós�co” para a pesquisadora Líria Queiroz Luz Hirano, tendo em vista que se encontra fora do país realizando estágio pós-doutorado.
A pesquisadora Conceição de Maria Albuquerque Alves solicita mudança de coordenação do projeto de pesquisa “Avaliação de
comportamento e desempenho de trincheiras de infiltração em solos predominantes do Distrito Federal para concepção de projetos de
drenagem e manejo sustentável de águas pluviais” para o pesquisador Alexandre Kepler Soares, tendo em vista que se encontra fora do
país, realizando estágio pós-doutorado. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou as mudanças de coordenação dos referidos projetos
de pesquisa, considerando que os novos coordenadores atenderam aos requisitos previstos em Edital. PAUTA III:  Chamada Researcher
Links 2019/2020 - Possibilidade de realizar o workshop em 2021 – Em decorrência da situação atual da pandemia o pesquisador Sérgio
Sauer enviou uma mensagem informando que por se tratar de um projeto em parceria com o IDS/University of Sussex, e o apoio do Brish
Council, a pessoa oficial pelo projeto já sinalizou à coordenadora na Inglaterra a possibilidade de realizar o workshop em 2021. O
pesquisador consulta como a FAPDF está procedendo e se seria possível realizar o evento em 2021. Muitos eventos acadêmicos,
especialmente os que implicam viagens internacionais, como é o caso deste workshop, estão sendo transferidos e reprogramados para
2021. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou por acatar a solicitação do Pesquisador, desde que as Diretrizes da Chamada Researcher
prevê a realização do Workshop fora do período  proposto no momento da submissão da proposta. PAUTA IV: Chamada Pública Nº 02/2020
- Chamada Prospec�va de Soluções Tecnológicas para o Combate à COVID-19, realizada pela BIOTIC S/A (39514294) (39519384), 
contempla o Eixo III, do Convênio nº 03/2020, firmado entre a FAPDF e FINATEC - 04005-00000054/2020-74 - O Superintendente de
Projeto, Sr. Luiz Germano Guimarães, informou que  foram recebidas 109 (cento e nove) propostas, das quais foram habilitadas 101 (cento
e uma) para a fase de análise das soluções, conforme resultado final, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Nº 79, página 54
(39519122). Após análise do escopo de cada proposta, foram iden�ficadas 84 (oitenta e quatro) propostas cujo escopo vão ao encontro de
polí�cas públicas e foram encaminhadas para as respec�vas Secretarias de Estado e Órgãos Distritais e 17 (dezessete) propostas restantes
que se adequam ao escopo no espectro do interesse privado, foi realizando juízo de admissibilidade com o obje�vo de avaliar se há
congruência com a missão ins�tucional da FAPDF.Após juízo de admissibilidade, dessas 17 (dezessete) propostas apresentadas, 5 (cinco)
propostas foram consideradas deferidas e selecionadas para apresentarem o Pitch do projeto para a Comissão de Avaliação composta por 
representantes desta Fundação, da BIOTIC S/A e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF,cujo resultado foi o aceite de 4
(quatro) propostas,  a saber:

Proponente Data Representante da
proponente Resultado SEI

Bio Stem 21/05/20 Patrícia Furtado

Aceito com ressalva
(Será necessária

aprovação prévia pelo
Comitê de É�ca da UnB).

39505047

             Vamos Parcelar 21/05/20

Pedro Rosa

Daniel Tenório

Leandro Daroit

Luis Rosa

Aceito 39504909

Metrópoles 22/05/20 Fernando Braga Aceito 39501402
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Douglas Nicolau

So Biotech 22/05/20 Octávio Franco Aceito 39505259

DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou,  que as propostas analisadas e aprovadas pela referida Comissão, sejam encaminhadas a
Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos - FINATEC, para providências quanto a solicitação e análise de planos de
trabalho. INFORMES SUPES -O Superintendente de Projeto, Sr. Luiz Germano Guimarães, apresentou a  proposta de projeto de pesquisa
para criação de um Fundo de Capital de Risco para apoiar empresas do Parque Tecnológico do Distrito Federal. 00193-00000298/2020-53 -
Pretensa celebração de convênio entre esta Fundação com a Rede Brasileira de Cer�ficação, Pesquisa e Inovação - RBCI,  proposta de
construção de um Fundo de capital de risco sob a gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal para apoiar empresas
Startups de base tecnológica, Corporate Ventures e Angel Capital. O Conselho Diretor solicitou o encaminhamento para análise do Comitê
de é�ca desta Fundação, pois suscitou-se dúvida em relação à potencial conflito de interesses, nos termos da Instrução Norma�va nº 06, de
10 de setembro de 2019, que dispõe sobre o Manual de Integridade e Compliance da FAPDF, tendo em vista que no plano de trabalho do
projeto em tela, consta selecionado como  "Pesquisador Sênior - Doutor" e "Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(PD&I)", Sr.  João Alberto De Negri, o referido pesquisador atua como membro �tular do Conselho Superior desta FAPDF. INFORMES DA
COORDENAÇÃO CIENTÍFICA - COOTEC. I: EDITAL 02/2020 - Seleção Pública de Propostas de Extensão - Re�ficação no Regulamento, item
8.1 - Quanto à proposta (Orçamento e Plano de trabalho dos bolsistas) a. Na relação dos tópicos que compõem a proposta, faltou o item
"Orçamento”; e b. Com vistas à anexação dos Planos de Trabalho dos Bolsistas, foi criado um campo específico no SIGFAP. II: Chamada
Universal MCTIC/CNPq nº 28/2018 – Referente a Disponibilidade orçamentária. Em reunião via WEB com o Superintendente da SUCTI,
ficou definido que posteriormente será deliberado, acerca da referida Chamada, considerando a atual situação mundial da COVID-19 , que
poderá exigir, definições de prioridades. III: Edital 01/2020 – PRONEM e Edital 02/2020 – Extensão - Prorrogação dos editais Devido a
Pandemia do Covid-19, os Editais estão suspensos, de acordo com as Portaria 01, de 19 de março de 2020 e  Portaria 02, de 31 de março de
2020 – Prorrogação da suspensão do atendimento presencial e dos prazos administra�vos em prevenção e combate à Covid, ambas
publicadas no Diário Oficial do Distrito Federa:  nº 55 de 23 de março de 2020;  nº 63 de 02 de abril de 2020 e no site da FAPDF.
Posteriormente todos os prazos do referidos Editais serão revistos. IV: Chamada Coronavírus - Development of therapeu�cs and
diagnos�cs comba�ng coronavirus infec�ons (38671229) - Chamada Aqua�c Pollutants 2020 – Aqua�c Pollutants-Risks posed to human
health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources (38675723)  - Chamada MSCA RISE –Research & 
Innova�on Staff Exchange (38671439). O Superintendente da SUCTI, Sr. Paulo Nicholas de Freitas Nunes, aprovou as Diretrizes Específicas
da FAPDF para as referidas chamadas. V: Chamada Fund Impact Scheme (NFIS) – 2020 – Adesão da FAPDF a chamada. O Superintendente
da SUCTI, Sr. Paulo Nicholas de Freitas Nunes, entende a imensa importância do Newton Found para a FAPDF. No entanto, considerando
que a FAPDF par�cipou da chamada anterior e não obteve nenhuma submissão de proposta e considerando ainda atual situação da
Pandemia que exigirá novos rumos ins�tucionais, optou por não aderir a referida chamada, mas em um momento oportuno FAPDF
par�cipará. VI: CHAMADA UK ACADEMIES 2019/2020 - Novo calendário devido a Pandemia do Covid-19, o CONFAP informou que as
intuições envolvidas na referida chamada decidiram em caráter de excepcionalidade a extensão do prazo de submissão das propostas.
Segue novo cronograma das a�vidades da referida chamada: Encerramento da submissão - 29/05/2020 (sexta-feira) ao meio- dia
(horário de Brasília); período de envio das propostas as FAPs e CNPq - de 01 a 12/06/2020; período de avaliação das propostas – de 15/06
a 30/09/2020; período de envio do resultado ao CONFAP, será no início de outubro; anúncio do resultado - 19/10/2020 (segunda-feira);
período sugerido para as mobilidades - A par�r de janeiro 2021. VII:  Chamada MAECI - O CONFAP enviará um comunicado a todas as FAP’s
par�cipantes da Chamada que o cronograma será refeito tão logo a Itália sinalize retorno à normalidade. VIII: Chamada Conjunta FAPDF E
FAPESP Nº 01/2019 – Prorrogação do resultado. A FAPESP informou que devido a Pandemia do Covid-19, a divulgação dos resultados da
referida chamada foi adiado para 29/05/2020. A FAPDF no momento se encontra em fase de análise de mérito, pelos consultores ad hoc,
das propostas habilitadas na referida chamada. IX: Oficina de Prioridades - PPSUS Em reunião ocorrida em 16/03/2020 na FINATEC, com a
par�cipação do Gerente, Sr. Dionei Walter e equipe, decidiu-se pela con�nuidade do processo de organização da Oficina de Prioridade.
Ficou estabelecido que tanto o início da divulgação em nossa página, bem como o envio de convites às intuições, aos profissionais da
saúde e pesquisadores aguardarão as datas a serem estabelecidas pelo Ministério da Saúde. X:  DAAD - Adesão ao Memorando de
Entendimento do CONFAP, DAAD e FAPDF. A COOTEC encaminhou o parecer técnico (favorável) sobre a par�cipação da FAPDF na referida
Chamada, mas a Presidência decidiu pela não par�cipação, em decorrência dos projetos que esta Fundação executará no âmbito do
COVID-19, não tendo previsão para adesão a referida chamada. Foi informado ao CONFAP que a FAPDF, se manifestará em tempo
oportuno acerca de uma futura adesão. XI: Chamada MSCA RISE - Research & Innova�on Staff Exchange - Prorrogação até 04/06/202. 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, 26 de maio de 2020.

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 15/07/2020, às 16:42, 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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Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 16/07/2020, às
12:16, 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 16/07/2020, às 19:18, 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 03/08/2020, às
11:06, 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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Documento assinado eletronicamente por SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS- Matr. 140358-3,
Superintendente da Unidade de Administração Geral, em 05/08/2020, às 17:08, 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 LUDIMILA GONÇALVES DA CRUZ - Matr. 1693200-5,
Chefe de Gabinete, em 20/08/2020, às 10:32, 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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