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Ata da 7º Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - CIG/FAPDF

Às quinze horas  do dia vinte de maio  do ano de dois  mil  e  vinte,  por  videoconferência, foi  realizada reunião do Comitê  Interno de
Governança Pública da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - CIG/FAPDF, com os seguintes par cipantes: Alessandro França
Dantas (Diretor-Presidente),  Elisabete Alcântara Lopes (Vice-Diretora-Presidente), Alessandra do Valle Abrahão Soares (Superintendente de
Governança), Paulo Nicholas de Freitas Nunes (Superintendente Cien fico, Tecnológico e de Inovação), Luiz Germano Guimarães Teixeira
Junior (Superintendente de Projetos Estratégicos), Andrey Rank de Vasconcelos (Chefe da Procuradoria Jurídica) e Raphael dos Reis Augusto
(Chefe da Unidade de Controle Interno).

PAUTA & DELIBERAÇÕES: 

1. Revisão do Planejamento Estratégico da FAPDF - A Sra. Alessandra explicou que o planejamento estratégico da FAPDF, elaborado em
2019,  precisa  ser  atualizado  para  garan r  alinhamento  ao  novo  PPA (2020-2023)  e  à  carteira  de  projetos  vigente.  O  Sr.  Alessandro
manifestou-se pela re rada das metas estratégicas que dependam da atuação de outras pastas, como aquelas metas do PPA 2020-2023
relacionadas ao PIB e à avaliação do PISA. Em ambos os casos, o Diretor-Presidente ressaltou que a autonomia da FAPDF é limitada e que
tais  metas  dependem da colaboração  de  várias  en dades,  como  a  Secretaria  de  Desenvolvimento Econômico,  BIOTIC,  Secretaria  de
Educação, entre outros. A Sra. Elisabete sugeriu que a minuta elaborada pela SUGOV, com os obje vos estratégicos e respec vos KPIs,
seja compar lhada com as unidades para validação/complementação. Por fim, o Comitê aprovou os obje vos estratégicos propostos pela
SUGOV e decidiu que a SUCTI e SUPES devem, a par r dos editais e projetos em andamento, propor KPIs para os dois obje vos vinculados
ao resultado ins tucional, de forma que esses obje vos sejam plenamente monitorados.  

2. Revisão do Regimento Interno da FAPDF - O Sr. Alessandro designou a Procuradoria Jurídica para conduzir os trabalhos de revisão do
Regimento Interno, em atenção à recente mudança de estrutura da Fundação. O Sr. Andrey informou que os trabalhos já foram iniciados e
propôs um prazo preliminar para apresentação do esboço, para 19/06/2020.
3. Atualização da Carta de Serviços da FAPDF - A Sra. Alessandra informou sobre a necessidade de atualização da Carta de Serviços, em
atenção à  demanda  enviada pela  Ouvidoria-Geral  do Distrito  Federal,  e  destacou  a  oportunidade  desta  revisão  em conjunto  com o
mapeamento de processos em curso. O Comitê decidiu que as unidades devem priorizar o assunto para atender ao prazo proposto pela
Ouvidoria-Geral, que é 11/06/2020, e que a Sra. Fabiana Lucena, atualmente responsável pela funções de Ouvidoria na FAPDF, coordenará
os trabalhos com o auxílio da SUGOV. 
4. Declaração de não conflito de interesses - Em atenção à deliberação da 6ª Reunião deste Comitê, a Sra. Alessandra perguntou se os
membros já nham avaliado a minuta, proposta pela SUGOV, de declaração de não conflito de interesses, a ser exigida nos convênios e
assemelhados firmados em situação de inexigibilidade ou dispensa de chamamento público. Os membros pediram mais prazo para avaliar a
minuta e se comprometeram à deliberar sobre o assunto remotamente.
5. Publicação dos resultados das consultas públicas - A Sra. Alessandra explicou rapidamente que a FAPDF tem aberto várias consultas
públicas, entretanto os procedimentos para consolidação e divulgação das par cipações ainda não está padronizado. O Sr. Alessandro
propôs que seja  feito um relatório  para  cada consulta pública,  contendo um resumo das contribuições recebidas e das  providências
adotadas  pela  FAPDF,  e  que  o  relatório  pode  ser  publicado  no  site  da  FAPDF  para  acompanhamento dos  interessados.  A  proposta
foi aprovada por unanimidade.

6. Instrução Norma va sobre análise de riscos dos projetos - O Sr. Raphael trouxe proposta de instrução que visa regulamentar a a vidade
de análise de riscos das parcerias firmadas pela Fundação. A minuta foi aprovada por unanimidade e seguirá o trâmite para publicação no
DODF.

Nada mais havendo a ser tratado, o Diretor-Presidente declarou encerrada a reunião, e eu, Alessandra do Valle Abrahão Soares, lavrei esta
Ata que vai por mim assinada, pelo Diretor-Presidente e pelos demais membros do Comitê, após sua aprovação.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Alessandro França Dantas

Diretor-Presidente
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Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES- Matr.
1693198-X, Superintendente de Governança, em 26/05/2020, às 19:19, 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 RAPHAEL DOS REIS AUGUSTO- Matr. 1691006-0,
Chefe da Unidade de Controle Interno, em 27/05/2020, às 13:40, 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 04/06/2020, às
11:28, 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 ALESSANDRO FRANÇA DANTAS- Matr. 1692644-7,
Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 04/06/2020, às
18:41, 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 10/06/2020, às 15:43, 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 Federal-
Subs tuto(a), em 04/08/2020, às 14:21, 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 LUIZ GERMANO GUIMARÃES TEIXEIRA JUNIOR-
Matr. 1694580-8, Superintendente, em 05/08/2020, às 10:01, 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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