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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
Conselho Diretor
ATA

Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal – FAPDF. Às 16h00 do dia 31 de julho 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) e, Ludimila Gonçalves da Cruz que atuou como Secretária.
Conferido o quórum regimental, o Diretor-Presidente declarou aberta a Reunião.PAUTA I: Apresentação
do cronogramas referentes aos Editais 01/2020-Programa de Apoio aos Núcleos Emergentes (PRONEM)
(44222456) e Edital 02/2020- Seleção Pública de Propostas de Extensão Edital 01/2020 e Edital 02/2020.
Conforme decisão do Conselho Diretor em sua 17ª Reunião: O Conselho Diretor, estabeleceu que o
período de submissão das propostas ao Edital 01/2020 PRONEM, encera-se em 03/09 e do Edital
02/2020- Extensão em 18/09 do presente ano e que as demais datas sejam ajustadas subsequentes, o
Superintendente da SUCTI, Sr. Paulo Nunes, apresentou os novos cronogramas referentes aos Editais
01/2020 - PRONEM (44222456) e Edital 02/2020- EXTENSÃO (44222612).DELIBERAÇÃO: O Conselho
Diretor aprovou por unanimidade os cronogramas apresentados. PAUTA II: Chamada Pública nº 001/2020
– CACI - Projeto “Centro Integrado de Inteligência, Gestão e Respostas a Emergências Epidemiológicas”,
referente ao Edital 04/2020 - Programa Desaﬁo DF para promover Chamadas Especíﬁcas para Submissão
de Propostas de Projetos de Pesquisa para Atendimento às Demandas dos Órgãos vinculados ao Governo
do Distrito Federal. Processo SEI nº 00193-00000448/2020-29 e 00002-00002270/2020-51.O
encerramento do período de submissão da presente chamada, ocorreu em 22.07.2020. Os pesquisadores
abaixo relacionados encaminharam mensagens ao email da SUCTI e da COOTEC relatando os problemas
detectados. Segue os nomes dos pesquisadores, bem como a situação ocorrida: André Gomyde,
problemas no cadastramento da Ins tuição, só teve acesso ao SIGFAP em 22/07/; devido aos problema
no SIGFAP, encaminhou a proposta ao e-mail da COOTEC e da SUCTI( 44231728); Alexandre Maduro,
informou falta de opção para anexar pos de bolsa (44223483); João Marcos da Paixão, encaminhou via
e-mail documentos que não foram possíveis anexar no SIGFAP (44233014); Rafael Timóteo de Sousa,
alegou que o sistema SIGFAP foi acusando que pesquisadores da equipe não podiam par cipar. o
proponente foi re rando um a um e o tempo se esgotou (44234929), Simone Perecmanis, devido à falta
de campos para anexar documentos e solicitações, encaminhou via o e-mail da COOTEC a
complementação (44235685). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor, aprova-se a inclusão dos proponentes
mediante a emissão de relatório técnico da COOTEC conﬁrmando os problemas alegados pelos
proponentes, ressalta-se que não necessidade retorno da referida pauta a este Conselho. PAUTA III:
Par cipação na Chamada CONFAP Adesão à chamada ERA-NET Cofund BiodivRestore, junto com a
Comissão Europeia, a Plataforma Biodiversa e a JPI Water. A chamada é des nada a apoiar projetos
colabora vos e transnacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que abordem questões
relacionadas à conservação e recuperação de ecossistemas degradados e sua biodiversidade, incluindo o
foco em sistemas aquá cos. São envolvidos 28 Países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Brasil, República Checa,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Letônia, Lituânia, Moldávia, Marrocos,
Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan,
Tunísia, Turquia. Também par cipa a Comissão Europeia. A chamada será lançada o dia 5 de outubro
2020 e está sendo atualmente ﬁnalizada, junto com a Comissão Europeia. Os projetos aprovados serão
implementados a par r do ﬁnal de 2021 ou início de 2022. Nesse sen do, o empenho orçamentário seria
em 2022, para apoiar projetos com duração de 3 anos. A Coordenadora da Coordenação Cien ﬁca COOTEC, Sra. Regina Buani, sugeriu a não par cipação da Fundação neste momento, considerando que a
atual situação mundial da pandemia, exigiu a FAPDF a deﬁnição das prioridades acerca do combate do
COVID-19. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pela não ADESÃO da chamada ERA-NET Cofund
Biodiv Restore, junto com a Comissão Europeia, a Plataforma Biodiversa e a JPI Water, tendo em vista a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=51519252&infra_siste…
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atual. PAUTA IV: European Researcher Council – ERC. O Conselho Diretor da FAPDF deliberou em sua 17ª
reunião, acerca da adesão a Chamada próxima, via CONFAP. No momento, torna-se necessária a deﬁnição
quanto ao montante de recursos que deverá ser alocado. A Coordenação Cien ﬁca, sugeriu R$
600.000,00 (seiscentos mil reais). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor, aprovou por unanimidade o valor
proposto pela Coordenação.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, 31 de julho de 2020.
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