
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal 

CONVÊNIO 

...... 
BRASÍLIA 

CONVÊNIO N° 07/2019 ENTRE A FUNDAÇÃO 
DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO 
FEDERAL — FAPDF, A UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA — UNB e a FUNDAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E 
TECNOLÓGICOS - FINATEC. 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL — FAPDF, Fundação 
Pública, instituída pela Lei n. ° 347, de 04/11/92, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, com sede na Granja do Torto, lote 04 — Parque 
Tecnológico BIOTIC. Brasília/ DF - CEP: 70.636-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica, sob o n.° 74.133.323/0001-90, de um lado, doravante denominada CONCEDENTE 
neste ato representada por seu Diretor-Presidente ALESSANDRO FRANÇA DANTAS, 
brasileiro, portador (a) da RG n°2.347.805 SSP/DF e do CPF n.° 564.874.011-53, residente e 
domiciliado (a) em Brasília/DF, publicado no DODF n° 202 em 22 de outubro de 2019, a 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB, Instituição Federal de ensino superior, criada pela Lei 
n° 3.998, de 15.12.1961, instituída pelo Decreto n°500 de 15/1/1962, inscrita no CNPJ sob o no 
00.038.174/0001-43, sediada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília/DF, 
doravante denominada EXECUTORA, neste ato representado por sua Presidente, Profa. 
MÁRCIA ABRAHÃO MOURA, nomeada no dia 21 de Novembro de 2016 (publicação DOU de 
22/11/2016) com a competência constante do respectivo Estatuto, com a interveniência 
administrativa e Financeira da FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E 
TECNOLÓGICOS — FINATEC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita 
no CNPJ sob o n.° 37.116.704/0001-34, sediada na Universidade de Brasília, Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Edificio FINATEC, Asa Norte, Brasília — DF, doravante denominada 
CONVENENTE, representada neste ato por seu Diretor-Presidente, ARMANDO DE 
AZEVEDO CALDEIRA PIRES, brasileiro, engenheiro mecânico e professor universitário, 
portador da Carteira de Identidade n°3.324.872 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n°592.226.547-49, 
residente em Brasília — DF, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, em conformidade com o 
disposto na Lei n° 8.666/1993, na Lei Complementar n° 101/2000, na Lei n° 347/1992, na Lei n° 
10.973/2004, recepcionada pela Lei 6.140/2018, no Decreto n° 9.283/2018, no Decreto n" 
32.598/20W, no Decreto n°39570/2018, na Instrução Noimativa n°01/2005 — CGDF e demais 
legislações aplicáveis, no que couber, mediante as regras e condições a seguir estabelecidas, as 
quais, mútua e reciprocamente, estipulam, outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objeto estabelecer ações de mútua cooperação técnico cientifica para 
a execução do Projeto de Pesquisa intitulado "KnEDLe — Extraçâo de Informações de 
Publicações Oficiais usando Inteligência Artificial", em conformidade com o PLANO DE 
TRABALHO — Anexo I. 

Parágrafo Único— Para atingir o objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir, fielmente, 
o PLANO DE TRABALHO elaborado pela CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, o 
qual passa a integrar o presente Termo de Convênio, independentemente de transcrição. O 
PLANO DE TRABALHO contém os seguintes elementos: 

a) Justificativa para a elaboração do instrumento; 

b) Descrição completa do objeto a ser executado; 

c) Descrição das metas a serem atingidas; 

d) Definição das etapas ou fases de execução; 

e) Cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; 

1) Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo CONCEDENTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 

Constituem responsabilidades e obrigações, no âmbito de suas respectivas competências 
institucionais, além dos outros compromissos assumidos neste Convênio: 

— Comuns aos participes: 

a) Definir e ajustar diretrizes e procedimentos necessários á realização do objeto descrito na 
cláusula primeira; 

b) Indicar representante legal para acompanhamento da fiel execução deste Convênio; 

c) Executar as atividades decorrentes do pactuado no presente Convênio com obediência aos 
objetivos do PLANO DE TRABALHO; 

d) Propor alterações, ajustes e aditivos, visando dar continuidade a execução do objeto do 
Convênio; 

e) Fornecer as informações e as orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e ao fiel 
cumprimento deste Convênio; 

Observar o direito autoral envolvendo métodos, técnicas, cursos, programas ou qualquer 
material de divulgação institucional utilizado nas ações previstas neste Convênio, devendo ser 
informados o crédito da autoria e o respectivo instrumento de cooperação que deu amparo a 
utilização do material do participe; 

g) Levar, imediatamente, ao conhecimento do outro participe, ato ou ocorrência que interfira no 
andamento das atividades decorrentes desse Convênio, para adoção das medidas cabíveis; 
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h) Notificar, por escrito, sobre imperfeições, faliras ou irregularidades verificadas na execução 
das atividades decorrentes do presente Instrumento. 

li —De competência da CONCEDENTE: 

Cabe â. Concedente as seguintes obrigações: 

a) Repassar à CONVENENTE, por meio da conta especifica do Convênio, os valores pactuados; 

b) Acompanhar, fiscalizar e controlar as atividades de execução do PLANO DE TRABALHO, 
avaliando os seus resultados; 

c) Analisar previamente as propostas de reformulação do PLANO DE TRABALHO, 
acompanhadas de justificativa e desde que não implique na mudança de objeto; 

d) Orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das ações inerentes ao objeto deste 

Convênio; 

e) Prorrogar a vigência do Convênio, de oficio, quando ocorrer atraso na liberação dos recursos, 
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado. 

III — De competência da EXECUTORA: 

Cabe a EXECUTORA as seguintes obrigações: 

a) Executar todas as etapas do Projeto em conformidade com o Plano de Trabalho; 

b) Apresentar relatório semestral das atividades executadas; 

c) Permitir o livre acesso de servidores da CONCEDENTE e dos Órgãos de Controle Interno 
e Externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de acompanhamento, 
avaliação e fiscalização; 

d) Cumprir a contrapartida pactuada no presente Convênio, caso haja previsão no PLANO DE 
TRABALHO; 

e) Comunicar formalmente à CONCEDENTE, apresentando justificativas, qualquer fato que 
implique descontinuidade do PLANO DE TRABALHO, no prazo de ate 30 (trinta) dias 
após seu conhecimento; 

1) Propor alterações, ajustes e aditivos visando a dar continuidade à execução do objeto do 
convênio; 

Emitir o Relatório Técnico Final, comprovando a conclusão das etapas do Projeto. g) 

IV — De competência da CONVENENTE: 

Cabe à CONVENETE (FINATEC) as seguintes obrigações: 
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a) Executar as atividades decorrentes do pactuado no presente Convênio, com rigorosa 
obediência aos objetivos do PLANO DE TRABALHO; 

b) Responsabilizanse pela gestão administrativa e pela gestão financeira dos recursos 
oriundos deste Convênio, a serem repassados pela CONCEDENTE para a execução das 
atividades do Projeto; 

c) Prestar contas parcial e final dos recursos recebidos, nos termos do Decreto ri° 39.570, de 
26 de dezembro de 2018 e IN if 01/2005 da CGDF, no que couber; 

d) Recolher, à conta do CONCEDENTE, o valor correspondente ao percentual da 
contrapartida pactuada que não tenha sido aplicado na consecução do objeto do convênio, 
atualizado monetariamente, caso haja previsão no PLANO DE TRABALHO; 

e) Restituir o valor transferido pela CONCEDENTE de eventual saldo de recursos, inclusive 
os rendimentos decorrentes de sua aplicação financeira na data de conclusão do seu objeto 
ou da sua extinção; 

f) Movimentar os recursos financeiros liberados pela CONCEDENTE em conta especifica do 
Convênio, aberta no Banco de Brasilia - BRB; 

g) Permitir o livre acesso de servidores da CONCEDENTE e dos Órgãos de Controle Interno 
e Externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de acompanhamento, 
avaliação e fiscalização; 

h) Restituir o valor transferido pela CONCEDENTE, atualizado monetariamente desde a data 
do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos 
para com a Fazenda Distrital, nos seguintes casos: 

1.quando não executado o objeto da avença; 

2.quando não apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; e 

3.quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no 
convênio; 

i) Recolher, à conta da CONCEDENTE, o valor correspondente a rendimentos de aplicação 
no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e 
sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto do 
convênio, ainda que não tenha feito essa aplicação, admitidas, neste caso, justificativas; 

j) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos tributários, fiscais, previdenciários e 
trabalhistas, relativos às obrigações com o pessoal utilizado, alem de outros decorrentes da 
execução do objeto; 

k) Comunicar formalmente à CONCEDENTE, apresentando justificativas, qualquer fato que 
implique descontinuidade do PLANO DE TRABALHO, no prazo de ate 30 (trinta) dias 
após seu conhecimento; 

1) Propor alterações, ajustes e aditivos visando a dar continuidade á execução do objeto do 
convênio; 
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m) Responsabilizar-se pela aquisição de bens e serviços necessários à execução do Projeto, 

incluindo a contrafação e o pagamento do pessoal envolvido nas atividades de pesquisa; 

n) Submeter-se à fiscalização e ao controle finalistico e de gestão de que trata a Lei n. 

8.958/1994, Decreto 7.423/2010 e Decreto n°39.570, de 26 de dezembro de 2018. 

CLABSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros necessários à execução do objeto deste Convênio, no montante de 

R$ 3.296.470,59 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta reais e 

cinquenta e nove centavos), serão repassados pela CONCEDENTE à CONVENENTE, de acordo 

com o cronograma de desembolso contido no PLANO DE TRABALHO, de acordo com sua 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

Parágrafo Primeiro - Os valores repassados à CONVENENTE correrão por conta dos seguintes 

recursos: Fonte de recursos: 100 Natureza da Despesa: 3.3.50.41 

Programa de Trabalho: 19.571.6207.6026.0011 - Fomento ao Desenvolvimento Cientifico c 

Tecnológico - Projetos Inovadores em Empresas e Entidades - FAPDF 

Parágrafo Segundo - As despesas a serem executadas em exercícios futuros serão objeto de 

termo aditivo, no qual serão indicadas as dotações orçamentárias e empenhos, ou notas de 

movimentação de crédito, para sua cobertura, conforme determina o inciso XV do art. 7° da IN 

n° 01/2005 — CGDF. 

Parágrafo Terceiro - Os recursos para atender às despesas de exercícios futuros, no caso de 

investimento, estão consignados no plano plurianual, ou em prévia lei que o autorize e fixe o 

montante das dotações que, anualmente, constarão do orçamento, durante o prazo de sua 

execução, nos termos do inciso XVI do art. 7' da IN n°01/2005 — CGDF. 

CLÁUSULA QUARTA — DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

A liberação de recursos financeiros, em decorrência das atividades constantes do PLANO DE 

TRABALHO anexo a este Convênio, deve obedecer ao cronograma de desembolso previsto 

naquele e guardar consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do Ajuste. 

Parágrafo Primeiro - Os recursos serão mantidos em conta bancária especifica, somente sendo 

permitidos saques para pagamento de despesas constantes do PLANO DE TRABALHO ou para 

aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei, mediante movimentação 

exclusiva através de cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponivel, ou 

outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em que fiquem identificados 

sua destinação e, no caso de pagamento, o credor. 

Parágrafo Segundo — Os custos operacionais da EXECUTORA/CONVENENTE estão limitados 

em até 15% do valor total dos recursos financeiros destinados á execução do convênio, conforme 

detalhado no PLANO DE TRABALHO anexo, segundo estabelece o Art. 74 do Decreto IV 9.283 

de 07 de fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei n° 10.973 de 02 de dezembro de 2004. 

recepcionada pela Lei Distrital n°6.140 de 03 de maio de 2018. 
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Parágrafo Terceiro - A liberação de recursos financeiros, em decorrência de despesas 
operacionais necessárias à consecução dos objetivos deste convênio, será autorizada pela 
CONCEDENTE mediante atesto de relatório detalhado contendo as atividades desenvolvidas e 
seus respectivos custos. 

CLAÚSULA QUINTA — DA FORMA DE EXECUÇÃO 

O convênio será fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada uma, no que lhe couber, pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS VEDAÇÕES 

O presente Convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às 
normas pertinentes, sendo vedado: 

a) Aditamento para alterar o objeto; 

b) Utilizar recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que 
em caráter de emergência; 

c) Realizar despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 

d) Atribuir vigência ou efeitos financeiros retroativos; 

e) Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos e manutenção de contas ativas; 

O Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, 
excetuadas creches e escolas quando destinados ao atendimento pré-escolar regulannente 
instituído; 

Pagamento, a qualquer titulo, a servidor ou empregado público integrante do quadro de 
pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e dos 
Municípios, por serviços de consultoria ou assistência técnica; 

h) Realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

g) 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO DESTINO E DO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS BENS 
REMANESCENTES 

Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do presente Convênio, e que em razão 
deste, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados serão de propriedade da 
CONCEDENTE, podendo ser doados à CONVENENTE e ou INSTITUIÇÃO EXECUTORA 
para utilização na destinaçâo especificada no PLANO DE TRABALHO. 
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CLAÚSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

O presente Convênio terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, apôs análise e aprovação pelo Conselho 
Diretor da FAPDF, mediante solicitação de prorrogação apresentada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias corridos, anterior ao termino de sua vigência, fundamentada em razões concretas 
que justifiquem a prorrogação. 

Parágrafo único - A CONCEDENTE fica obrigada a prorrogar a vigência do presente Convênio, 
de oficio, quando ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período 
do atraso verificado. 

CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÕES 

O Convênio, ou plano de trabalho somente poderão ser alterados mediante proposta da 
CONVENENTE, devidamente justificada, apresentadas no prazo minimo de 60 dias antes da data 
que se pretenda implementar as alterações, dentro da vigência do instrumento e desde que aceitas 
pela CONCEDENTE. 

Parágrafo primeiro - As alterações de que trata esta cláusula serão implementadas por meio de 
Termo Aditivo e sujeitam-se ao registro, pela CONCEDENTE, no SIGGO. 

Parágrafo segundo - Fica vedado o aditamento do presente Convênio com o intuito de alterar o 
seu objeto, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente que o praticou. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 

Este Convênio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado ou rescindido pelos participes„ 
imputando-lhes as responsabilidades pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenham 
vigido e creditando-lhes, igualmente, os beneficias adquiridos nesse mesmo periodo. Para tanto, 
o interessado deverá extemar formalmente a sua intenção nesse sentido, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretenda que sejam encerradas as atividades, 
respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e realizada por meio de: 

a) Distrato, via mútuo consentimento dos participes; 

b) Resolução, por inadimplemento unilateral das obrigações, por um dos participes; 

c) Denúncia, resilição do Ajuste por iniciativa dos participantes em notificação ao outro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA PERROGATIVA DE AUTORIDADE 
NORMATIVA 

É prerrogativa da CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle e 
fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, 
no caso de paralisação ou de relevante fato superveniente, de modo a evitar a descontinuidade do 
serviço. 
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CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS 

As partes deverão prever, em instrumento jurídico especifico, a titularidade da propriedade 
intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, 
assegurando aos signatários o direito á exploração, ao licenciamento e à transferência de 
tecnologia, observado o disposto nos §§ 4" a 7° do art. 6° da Lei 10.973/2004 

Parágrafo Único — A propriedade de todos os produtos, resultados, dados, informações, 
tecnologias, procedimentos e rotinas utilizadas para a execução do Projeto e já existentes 
anteriormente à celebração deste Convênio, continuarão pertencendo à parte detentora. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Para o monitoratnento, a avaliação e a prestação de contas, a CONCEDENTE, a EXECUTORA e 
a CONVENENTE observarão as disposições constante dos art. 3° a 16 do Decreto n°39.570 de 26 
de dezembro de 2018. 

Parágrafo Primeiro - A prestação de contas observara as seguintes etapas: 

I — Monitoramento e avaliação por meio de formulário de resultado; 

II — Prestação de Contas Final por meio da apresentação de relatório. 

Parágrafo Segundo - O monitoramento e a avaliação deverão observar os objetivos, o 
cronograma, o orçamento, as metas e os indicadores previstos no plano de trabalho. 

Parágrafo Terceiro - É faculdade da CONCEDENTE, durante o monitorarnento e a avaliação do 
projeto, a realização de visitas, para acompanhamento técnico ou fiscalização financeira, bem 
como o uso de técnicas estatísticas, tais como amostragem e agrupamento em faixas ou 
subconjuntos de caracteristicas similares para a utilização de critérios de análise diferenciados em 
cada um. A visita será comunicada à CONVENENTE e à EXECUTORA, com antecedência 
minima de três dias hteis, admitido o uso de meios eletrôniços para a comunieação. 

Parágrafo Quarto - O monitoramento será realizado pela CONCEDENTE, que apontará as 
ocorrências relacionadas com a consecução do objeto, adotara as medidas para a regularização das 
falhas observadas e deverá manifestar-se fundamentadamente pela aprovação ou pela rejeição das 
justificativas. 

Parágrafo Quinto - Encenada a vigência do instrumento, a CONVENENTE encaminhará à 
concedente a prestação de contas final no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo Sexto - O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por igual período, a 
pedido, desde que o requerimento seja feito anteriormente ao vencimento do prazo inicial. 

Parágrafo Sétimo - Se, durante a analise da prestação de contas, a CONCEDENTE verificar 
irregularidade ou omissão passivel de ser sanada, determinará prazo compatível com o objeto e 
não superior a 60 (sessenta) dias, para que a CONVENENTE e a EXECUTORA apresentem as 
razões ou a documentação necessária. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal 

nia;17.

Parágrafo Oitavo - Transcorrido o prazo de que trata o Parágrafo Sétima desta Cláusula, se não 
for sanada a irregularidade ou a omissão, a autoridade administrativa competente adotará as 
providências para a apuração dos fatos, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo Nono - A análise da prestação de contas final deverá ser concluída pela 
CONCEDENTE no prazo de ate um ano, prorrogável por igual período, justificadamente, e, 
quando a complementação de dados se fizer necessária, o prazo poderá ser suspenso. 

Parágrafo Dez — A prestação de contas será simplificada, privilegiará os resultados obtidos e 
compreenderá: 

1- relatório de execução do objeto, que deverá conter: 

a) a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

b) a demonstração e o comparativo especifico das metas com os resultados 
alcançados; e 

c) o comparativo das metas cumpridas e das metas previstas devidamente 
justificadas em caso de discrepância, referentes ao período a que se refere a prestação de 
contas; 

11 - declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do convênio 
acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso; 

111 - relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver; 

IV - avaliação de resultados; e 

V - demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de 
recursos efetuados, quando houver. 

Parágrafo Onze - Quando o relatório de execução do objeto não for aprovado ou quando houver 
indicio de ato irregular, a CONCEDENTE exigirá, em prazo não superior a 30 dias, a 
apresentação de relatório de execução financeira. 

Parágrafo Doze - A documentação gerada até a aprovação da prestação de contas final deverá ser 
organizada e arquivada pela CONVENENTE pelo prazo de cinco anos, contado da data da 
aprovação da prestação de contas final. 

Parágrafo Treze - Fica facultada á CONCEDENTE a solicitação do envio de cópia da 
documentação original ou digitalizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente Convênio no Diário Oficial do Distrito Federal e condição 
indispensável para sua eficácia, devendo ocorrer no prazo de vinte dias a contar da sua assinatura, 
nos termos do art. 15 da IN n°01/2005. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DO FORO 

(060.16 de 1000161e 04 -Parque I eenologreo BIMIC 
Bras-fila -DF - CdP 70 636-000 
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Pela FINATEC: 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal 

BRAS/LIA 

Fica eleito o foro de Brasilia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir questões decorrentes do presente Convênio, não resolvida administrativamente. 

E, como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam os PARTICIPES o presente 
instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais, na 
presença de 02 (duas) testemunhas que, igualmente, subscrevem. 

Má ria Abrab o Moura 
Reitora 

élil> 
97 

Prol . Armado de Stesvelo uhS 
Diretor-Presidente 

FNATEC 

DF 31  de  Arzr9  de 2019. 

Testemunhas: 

1. roki immt, sph e1/2L„, 
Nome: aQ/4.3 °"`:tr G1,

fiv) fo—tr,

CPF: 414 W6 707 " 

RG: 2o 36 79.-C- o 

2 

Nome Pairkia Mag Borges 
Assessoria Mica 

CPF: CPF: 040,H1 .831-03 

RG: 11 501-4S 3 SSklate" 

(Irou" do Ice& Iole 04 —Parqw Pecooldgiço 11101IC 
Ilresihe — CPI': 70 036-000 

Nina 10 de 10 



ra Universidade de Brasília 
PLANO DE TRABALHO 

1— TIPO PROJETO 

( x ) Pesquisa ( ) Curso de Pós- Graduação ( ) Atividade de Extensão ( ) Ensino de Graduação 

2— TIPO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL 
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DF 
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(61) 3107-0246 

UG / Cód. Gestão 
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Banco 

Banco do Brasil -001 

Agência 

1607-1 
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3 - CNN 

74.133.323/0001-
90 
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6- DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Titulo do Projeto 

"KnEDLe — Extração de informações de publicações oficiais usando 

inteligência artificial" 

Período de Execução 

36 (trinta e seis) meses a partir da 

data da assinatura 

Valor Total 

R$ 3.296.470,59 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e 

nove centavos) 
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RESUMO 

Publicações oficiais tais como o Diário oficial do DF são fontes de informação sobre todos os atos oficiais do 
governo. Tais publicações são ricas em detalhes e oferecem uma quantidade gigantesca de dados, não 
somente pelo volume e frequência de publicação, mas também pela longevidade. Porém, as edições são 
publicadas de uma maneira não estruturada e em linguagem natural, o que cria um cenário desafiador para 
se extrair informações de forma estruturada. Este projeto propõe usar publicações oficiais como objeto de 
pesquisa e efetuar extração de conhecimento (KnEDLe kNowledge Extraction from Documents of LEgal 
content). O objetivo é desenvolver ferramentas inteligentes de extração de informação estruturada a partir 
de tais publicações, visando facilitar a busca e recuperação de informações, aumentando a transparência do 
governo e facilitando tarefas de auditoria e detecção de problemas relacionados ao emprego de recursos 
públicos. 

Este projeto foi motivado por problemas enfrentados de maneira recorrente em órgãos da administração 
do Distrito Federal, tais como o Tribunal de Contas e o Controladoria Geral do DF. Porém, espera-se que os 
resultados gerados sejam relevantes em contextos que extrapolam as esferas desses órgãos, podendo ser 
aplicado em diversos casos em que há a necessidade de se processar uma vasta quantidade de dados não 
estruturados para se extrair informação que pode estar escondida em poucos bytes de altíssima relevância, 
..e., procurar e encontrar a "agulha no palheiro" (needle ina haystack). 

6.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

• Nome Completo e vinculação: Teófilo Emidio de Campos, CiC, 1E, UnB 

• Lattes: http://lattes.crunbr/5052452346402051.

O coordenador desta proposta, Teófilo E. de Campos, é doutor pela University of Oxford (concluído em 
2006), onde foi parte do Robotics Research Group, uma das principais referências mundiais na área de Visão 
Computacional. Em 2001 ele completou seu mestrado em Ciência da Computação pelo Instituto de 
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, com bolsa da FAPESP. Seu trabalho recebeu prêmio 
de melhor dissertação de mestrado do Brasil pela Sociedade Brasileira de Computação [25]. Graduou-se em 

1998 na Universidade Estadual Paulista, também em Ciência da Computação, onde teve bolsa de iniciação 

cientifica da FAPESP. 

Foi pesquisador sênior do Projeto Victor, um Termo de Execução Descentralizada entre o Supremo Tribunal 

Federal (STF) e a Universidade de Brasília, cujo objetivo foi a criação de métodos de análise automática de 

processos jurídicos que chegam ao STF usando técnicas de inteligência artificial. Esse projeto está tendo 

uma grande repercussão devido a seu potencial de agilizar a análise de processos legais, reduzindo 

significantemente a morosidade do judiciário. 

Além disso, o coordenador possui grande experiência como pesquisador em empresas multinacionais, pois 
trabalhou nos laboratórios europeus da Sharp (2005-2007) e da Xerox (2008-2009) e no laboratório indiano 
da Microsoft (2007). Trabalhou também como pesquisador nas universidades de Surrey (2009-2016) e 
Sheffield (2013-2014), onde se envolveu numa grande quantidade de projetos financiados pelo Engineering 
and Physical Sciences Research Council e também pela União Europeia. Atualmente, é professor adjunto na 
Universidade de Brasília, desde julho de 2016. 

O coordenador desta proposta teve papéis importantes na organização de vários eventos internacionais, 
incluindo a British Machine Vision Conference, em 2012. Ele foi coordenador local do projeto europeu 
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PASCAL2 (htlp://www.pascal-network.org), que envolveu ao todo 1072 pesquisadores na 

Europa. Possui um histórico de colaboração com autores que são líderes internacionais em Visão 

computacional e Aprendizado de Máquina, tais como Neil Lawrence, Josef Kittler, Krystian Mikolajczyk, 

Adrian Hilton, Florent Perronnin, Gabriela Csurka, Manik Varma, Graham Jones, David Murray, Roberto 

Cesar-Jr e lsabelle Bloch, dentre outros. 

Ele possui proeminência internacional, já foi coordenador de área (arca chufe) das conferências WACV 2016, 

VISAPP 2012 e EURO 2012. Ele é regularmente convidado a compor o painel de programa das principais 

conferências internacionais de sua área, tais como ICCV, ECCV, CVPR, BMVC e ACCV (todas de nível Al), 

dentre outras. Ele também é regularmente convidado para revisar artigos das principais revistas da área tais 

como IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI) e Pattern Recognition, IEEE 

Transactions on Image Processing, dentre outras (todas Al). 

Em 2017, foi nomeado como um dos revisores (pareceristas) excepcionais da principal conferência 

internacional de visão computacional (ICCV). Isso se deveu ao alto nível de qualidade e de detalhes dos seus 

pareceres. 

É autor de mais de 50 artigos publicados internacionalmente e já recebeu 1478 citações (vide Figura abaixo). 

Possui 5 patentes internacionais, uma delas [26] foi registrada em países da América do Norte, Europa e Ásia 

e sua tecnologia foi transferida para o computador de bordo de carros de montadoras europeias e 

japonesas. 

Possui experiência como orientador de doutorado [27] e já orientou projetos de pós-doutorado [28], 

graduação e também estágios (sanduíche) de estudantes de doutorado. Um dos seus ex-orientandos de 

doutorado sanduíche é o Julian McAuley, que hoje em dia é professor University of California San Diego e já 

foi citado 6379 vezes, de acordo com o perfil de Julian McAuley no Google Scholar, visualizado em maio de 

2019 (https://scholargoogle.co.uk/citations7user=icbo4M0AAAAJ).

6.2 IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

I. INTRODUÇÃO, apresentação e contextualização 

As informações contidas em publicações oficiais correspondem a dados relevantes à fiscalização da 

aplicação do dinheiro público. Esses dados estão disponíveis em forma de texto natural em editais de 

licitações e de contratos, dentre outros. Além disso, outras informações devem ser extraídas de publicações 

oficiais e que se mostram relevantes a órgãos do GDF, como cargos e respectivos ocupantes, as datas de 

nomeação/designação e de exoneração, relação de gestores com os respectivos períodos de ocupação dos 

cargos, executores, fiscais, gestores de contratos, datas de designação e de dispensa, histórico de fiscais, 

identificação de acumulações ilegais de cargos, indicação de nepotismo etc. 

Diversas publicações oficiais do Distrito Federal não se encontram em formatos estruturados capazes de 

facilitar a recuperação de informações. O Diário Oficial do DF (DODF) é composto de arquivos em PDF não 

estruturados contendo informações, na maioria dos casos, em formato de imagem rasterizada. A ilustração 

na figura abaixo mostra duas páginas de uma publicação recente do DODF que é recorrente no formato 

atualmente utilizado. Nesse padrão, todas as tabelas foram inseridas no documento como imagens, 

inclusive a tabela da parte inferior da primeira página, que contém metadados sobre a publicação em si. 

Especificamente, nessas duas páginas, isso totaliza uma média superior a 80% da área, ou seja, menos de 

20% das informações podem ser extraídas direto do arquivo PDF, sendo que esses dados não incluem/ 
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nenhuma informação numérica. Todo o restante requer o uso de ferramentas de extração de texto de 
imagens. 

Além disso, o texto do DODF está escrito em linguagem natural do domínio jurídico, o que impossibilita que 
sejam aplicadas ferramentas genéricas de extração de informação de texto em linguagem natural. Essas 
deficiências dificultam a distribuição e o uso da informação em curto prazo de forma categorizada para as 
partes interessadas (entes públicos com funções sociais especificas, auditores especializados em temas etc.). 

Páginas 2 e 3 da edição de 26 de março de 2019 do Diário Oficial do Distrito Federal. Todas as tabelas, incluindo o 
cabeçalho e o bloco na parte inferior da primeira página foram codificados como imagens rosterizadas no arquivo em 
formato PDF. 

• Descrição do principal problema a ser abordado 
O principal problema a ser abordado é a criação de um sistema automático de extração e estruturação de 
informação voltado a documentos oficiais. O sistema deverá ser capaz organizar a informação de forma que 
os itens sejam bem segmentados e classificados. Almeja-se também conectar automaticamente os itens de 
informação de forma que seja possível estabelecer ligações entre atores, objetos e ações, mesmo que os 
itens de informação sejam provenientes de publicações diferentes. 

• Objetivos 
Este projeto tem o objetivo de contribuir na tarefa de extração de informações a partir de publicações 
oficiais, de forma dinâmica, pelas partes interessadas. Para isso, será efetuado um trabalho de pesquisa 
voltado aos desafios levantados por dados que têm as características do DODF. Esse projeto envolverá 
diversas áreas relacionadas com a inteligência artificial, incluindo visão computacional, processamento de 
linguagem natural, aprendizado de máquina, além de mineração de dados, busca e recuperação de 
informação. 

e 
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Planeja-se também o desenvolvimento de um protótipo de ferramenta de software que poderá ser aplicado 

na prática por órgãos do Governo do DF. 

REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção apresenta uma revisão da literatura que engloba diversos aspectos do projeto, organizada de 

acordo com cada frente de trabalho listada posteriormente na seção de metodologia. Com essa revisão, 

esperamos também complementar a justificativa, a motivação e a discussão da relevância desta proposta, 

discutidas anteriormente. 

Extração de dados a partir de imagens de documentos 

Reconhecimento de caracteres (OCR) 

Trata-se de uma área em que já existem muitas ferramentas boas disponíveis para uso, tal como o Tesseract 

[1], as quais poderiam ser usadas como ponto de partida para o trabalho nessa área, gerando transcrições 

de texto que podem ser usadas para alimentar as frentes de trabalho de processamento de linguagem 

natural. Porém, as ferramentas existentes geram transcrições altamente ruidosas, principalmente se 

aplicadas aos documentos do DODF. Portanto, ainda há um desafio de pesquisa que envolve a combinação 

de informação de baixo nível (pixels) com alto nível (modelo de linguagem) para melhorar a qualidade do 

texto extraído. 

Detecção de palavras-chave 

Os melhores sistemas de OCR levam, em média 1 segundo para processar cada página de um documento 

usando uma CPU moderna. Considerando o gigantesco volume de dados disponíveis, isso torna o processo 

de extrair informações legadas em algo excessivamente custoso. Alternativamente, propomos que a análise 

seja feita somente usando palavras chave, possibilitando o uso de detectores de objetos altamente 

eficientes voltado a localizar somente as palavras relevantes para extrair informações necessárias. Tais 

detectores (um exemplo é o Faster RCNN [2]), se implementados usando uma GPU, podem processar 

dezenas de páginas por segundo. Para tal, primeiro é necessário fazer um levantamento de uma lista de 

palavras relevantes usando técnicas de análise de texto para criar um conjunto de treinamento desse 

detector visual. 

Classificação visual direta 

Para várias tarefas de análise de documentos, é importante identificar a semântica de cada objeto contido 

nas páginas, por exemplo, para detectar tabelas, elementos gráficos e texto padrão. Técnicas de classificação 

visual de objetos podem ser empregadas para tal (tal como NASNET [3]). Com isso, é possível extrair 

informação de partes de documentos mesmo sem usar o texto que elas contêm, como um pré-

processamento para se decidir qual técnica de extração de informação deve ser aplicada a cada parte do 

documento. Tais métodos são ainda mais rápidos do que os detectores de objetos. 

Análise morfo-sintática (Part-of-Speech Tagging) 

Aqui, o desafio é transformar linguagem humana em informação útil computacionalmente. Diversas técnicas 
emergem como formas de estruturar os textos, sendo uma delas o Part-of-Speech Tagging (POS Tagging). O )(7.....,

POSTagging se trata de um processo de rotulação de elementos textuais —tipicamente palavras e pontuação 

— com o fim de evidenciar a estrutura gramatical de um determinado trecho de texto. Existem várias 

aplicações possíveis de serem construídas usando POS Tagging. Um modelo estado-da-arte é capaz de 

realizar a tarefa com precisão em torno de 97% em corpora de língua inglesa [4]. A literatura reporta 

resultados semelhantes para diferentes corpora em português do Brasil 15, 61. No entanto, ainda existem 
(2desafios e campo para avanço, vez que os corpora existentes não são compostos por textos forenses. Neste  K

* 
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projeto, pretende-se contribuir na elaboração e correção de corpora em português com termos especifico 
do domínio jurídico. 

Elementos relevantes do texto, tais como substantivos, verbos, advérbios, adjetivos, entre outros, são 
identificados a partir do POS Tagging. Com isso, é possível criar uma representação estruturada dos dados, 
tal como uma rede semântica, facilitando a busca e recuperação de informação. 

Reconhecimento de entidades nomeadas (Named Entity Recognition - NER) 
Na perspectiva de desenvolvimento de um sistema para a estruturação dos dados de publicações oficiais, 
os desafios estão na escassez de ontologias, conjuntos de regras, dicionários, léxicos, ou mesmos dados 
textuais devidamente rotulados em língua portuguesa. Assim, existe a necessidade de se investigar técnicas 
de aprendizado de máquina, destacando os modelos de classificação e detecção de entidade nomeada. 

Em uma tarefa de classificação de dados textuais, tem-se o objetivo de atribuir uma categoria adequada 
para uma sentença ou documento de texto. Já na tarefa de NER, o objetivo é identificar entidades em textos, 
corno pessoas, localizações, organizações, tempo, cargos e respectivos ocupantes. Tal técnica já foi 
anteriormente empregada em textos forenses para capturar entidades como cortes, titulo do processo, tipo 
de documento e juizes [7, 8]. Ainda, há corpus para treinamento de NER em português brasileiro com 
documentos jurídicos nacionais [9] com marcação de expressões referentes a leis e decisões judiciais. Por 
outro lado, pode ser interessante a ampliação dos dados existentes para identificação e reconhecimento de 
outras categorias de entidades que possam ser de interesse. 

É importante observar que a tarefa realizada no contexto do NER é frequentemente usada como um passo 
inicial em sistemas de recuperação e extração de informação, resolução de referências, respostas de 
questionários, desambiguação de termos e modelos de tópicos. Outra vantagem é que os modelos atuais 
de NER não demandam conhecimento específico do domínio, como lexicons e ontologias, diminuindo o 
custo da elaboração e estruturação de recursos. Recentemente, vários sistemas baseados em redes neurais 
se mostraram eficientes e com resultados que se destacam como o estado-da-arte [4, 101. 

Ligação de entidades nomeadas (Named Entity Linking — NEL) 
Uma vez extraídas as entidades, deve-se relacioná-las com uma base de conhecimento que possa identifica-
las para o uso correto dessas informações. Para isso, tem-se o problema de "Ligação de Entidades 
Nomeadas" (NEL) [11]. Formalmente, este problema é definido da seguinte forma. Dada uma base de 
conhecimento com um conjunto de entidades E e uma coleção de texto com menções a entidades M 
previamente extraídas, o objetivo é criar um mapeamento entre as m E M para suas correspondentes e E 
E na base de conhecimento. Aqui, uma menção a entidade é um conjunto de caracteres m que 
potencialmente se refere a uma entidade já determinada e descrita na base de conhecimento. É possível 
que uma entidade extraída não seja especificada na base de conhecimento, sendo necessário determinar a 
entidade como não mencionável. 

O problema de ligação de entidades nomeadas é similar ao problema de desambiguação de palavras. O 
problema de desambiguação de palavras é determinar o sentido da palavra (sentido de uma palavra em vez 
de uma entidade nomeada) dado um tesauros ou dicionário. Note que o problema de ligação de entidades 
não requer um dicionário completo de significados, o que nem sempre é encontrado em urna base de 
conhecimento. 
Apôs a extração das entidades nomeadas, um sistema para determinar a ligação de entidades deve realizar 
os seguintes procedimentos: 
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Geração das entidades candidatas: Para cada menção de entidades m E M extraídas do 

texto, o sistema de ligação de entidade deve filtrar as entidades candidatas da base de 

conhecimento. Aqui, o desafio é, dado o conjunto de entidades definidas na base de 

conhecimento, deve-se filtrar as possíveis entidades que podem estar relacionadas com aquelas 

descritas no texto. Para esse objetivo, existem várias técnicas, como aquelas baseadas em 

dicionários ou técnicas de mecanismos de buscas. 

• Renque de entidades candidatas: Em muitos casos, para cada menção de entidades m E 

M existe mais de uma relacionada, demandando a criação de um ranque de entidades mais 

relacionadas. Para isso, abordagens baseadas em aprendizado supervisionado e não 

supervisionado podem ser modeladas para a criação desse ranque. 

• Detecção de entidades não mencionáveis: Aqui, a tarefa é identificar entidades que estão 

presentes no texto, mas não são definidas na base de conhecimento. Para isso, faz-se o uso de 

técnicas baseadas em aprendizado de máquinas supervisionado. 

Apesar das técnicas para o problema de Ligação de Entidades Nomeadas serem bem exploradas na literatura 

[11j, existe uma demanda para a construção e povoamento de dados em uma base de conhecimento de 

domínio específico — domínio especifico como definições jurídicas, descrição de corporações, produtos, etc. 

Mineração de Dados (Data Mining) 

Mesmo com um sistema adequado para extração de informações e entidades, a grande quantidade de 

textos publicados em diários oficiais torna a análise manual bastante dispendiosa. É difícil criar relações, ou 

mesmo identificar potenciais uso de entidades extraídas do texto. Assim, é necessário um processo 

automático para a descoberta de conhecimento implícito e potencialmente relevante nos dados. 

A grosso modo, a tarefa de mineração de dados pode ser beneficiada pelo correto sistema de extração de 

entidades. Para isso, considere o problema de mineração de correferência entre documentos. Correferência 

entre documentos ou segmentos de texto ocorrem quando a mesma entidade nomeada é mencionada em 

mais de uma fonte de texto. Essa tarefa é importante para auxiliar usuários a examinar informações sobre 

uma entidade particular de múltiplas fontes de texto ao mesmo tempo, identificando as dependências entre 

as entidades que ocorrem em toda a coleção de textos [12, 13, 14]. Dada a correferência entre documentos, 

outras aplicações são a elaboração automática de sumários e a fusão de informações [15]. 

Nas tarefas de mineração de dados, principalmente em dados no formato textual, é necessário estruturar 

esses dados que estão descrito na forma de linguagem natural. Estruturar automaticamente dados não 

estruturados está fortemente relacionado com as tarefas de agrupamento e classificação. Técnicas 

automáticas para agrupar e classificar dados textuais são as tarefas mais importantes na área de 

aprendizado de máquinas. Modelos de tópicos é uma abordagem que foi aplicada com sucesso nessas 

tarefas, sendo seu principal objetivo descobrir dimensões latentes de um corpus [16]. Os tópicos são os 

assuntos tratados em uma coleção de documentos e são extraídos automaticamente, ou seja, tópico é 
definido como um conjunto de palavras que frequentemente ocorrem em documentos semanticamente 

relacionados. Esses conjuntos de palavras (que definem os tópicos) são obtidos por um processo de pós-

processamento realizado a partir das dimensões latentes descobertas pela aplicação dos métodos de 
modelo de tópicos [17, 16, 18, 19]. A aplicação dessas técnicas é útil para sistemas de exploração, busca, 
recomendação e correlação entre uma enorme quantidade de documentos de textos. Aqui, é interessante 
não apenas aplicar e avaliar essas técnicas, mas também investigar a combinação de entidades extraídas 

com modelos de organização de coleções de dados textuais [20]. 

°O/% í 
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Já em uma perspectiva local da coleção de textos, onde se analisa apenas um documento (ou um trecho do 
texto de uma publicação oficial), é interessante definir categorias específicas e que auxiliem na classificação 
de trechos importantes no texto. Por exemplo, suponha que, dado um parágrafo de texto em uma seção do 
diário oficial, a estratégia é identificar se seu conteúdo se refere a concessão de aposentadoria. Para isso, 
define-se um problema de classificação supervisionado [21, 22]. Neste tipo de problema, o objetivo é 
identificar o conjunto de categorias de um documento observado Esse processo exige uma fase de 
treinamento, em que um algoritmo de aprendizado de máquinas irá induzir um modelo de classificação a 
partir de dados previamente rotulados. Note que é possível definir várias categorias correlacionadas ao 
negócio e ao conteúdo no qual se queira analisar, porém, é necessário ter dados corretamente rotulados. 

A tarefa de classificação de texto é normalmente conduzida por um algoritmo de aprendizado de máquina, 
no qual o objetivo é induzir um modelo para classificar documentos (ou blocos de textos) ainda não 
conhecidos. Para isso, um considerável número de documentos rotulados é necessário para criar um modelo 
de classificação o mais acurado possivel. Entretanto, um consistente conjunto de textos rotulados para 
induzir um modelo de classificação não está disponível na maioria das aplicações reais, desde que o processo 
de categorização manual (rotulação) dos documentos é caro e trabalhoso, exigindo consumo de tempo de 
pessoal especializado no domínio da aplicação. Assim, uma forma mais prática de realizar a classificação de 
texto é aplicar métodos que fazem o uso de uma pequena quantidade de documentos rotulados. Assim, 
propõe-se investigar técnicas semi-supervisionadas indutivas e transdutivas. Nas técnicas de aprendizado 
semi-supervisionado indutivo, o modelo é induzido a partir de um conjunto de exemplos contendo ambos 
dados rotulados e não rotulados. A vantagem é que não é necessário utilizar uma grande quantidade de 
dados rotulados para induzir o modelo. Já nas técnicas de aprendizado semi-supervisionado transdutivos, 
não existe uma fase de treinamento, fazendo com que o processo de aprendizado seja realizado a partir de 
instâncias rotuladas para instâncias não rotuladas [23, 24]. Assim, com a aplicação de técnicas semi-
supervisionadas, pretende-se diminuir o custo de rotular dados textuais. 

A mineração de textos pode ajudar na organização, extração e estruturação de informações de notas oficiais. 
De forma manual não seria possível realizar esse nível de análise devido ao grande volume de dados e 
relações existentes, além da falta de disponibilidade de tempo e pessoal treinado para realizar os diversos 
trabalhos. Por isso, a investigação de métodos apropriados e específicos ao dominio da aplicação são 
importantes. Como foi anteriormente discutido nesta seção, todo o processo de examinar dados textuais 
para reunir informações valiosas é complexo, dependendo de técnicas algorítmicas de aprendizado de 
máquina, estatística e processamento de linguagem natural. Além disso, o desenvolvimento e pesquisa de 
técnicas de mineração de textos ainda permanece como tópico de pesquisa valioso para comunidade de 
aprendizado de máquina. 
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III. MÉTODO 
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1. Preparação da equipe e das ferramentas: 

a. recrutamento de equipe; 
b. aquisição de equipamentos; 
c. aquisição de dados crus. 

2. Processamento de documento para extrair blocos de texto de maneira coerente e identificar 

elementos de indexação, tais como nomes de seções, listas de itens etc. 

Essa é uma tarefa centrada em desenvolvimento de software. Seu foco é de desenvolver 

sistemas baseados em expressões regulares e outras heuristicas para se extrair informação 

especificamente dos objetos de trabalho. Serão implementadas, por exemplo, regras para 

a extração de dados textuais e de indexação desenvolvidas especificamente para o DODF. 

Essa tarefa se iniciará logo no inicio do projeto. 

3. Frentes de pesquisa: 
a. Detecção visual de palavras chave 

b. Classificação visual de páginas ou bl r os de documentos 
(". 

t,;( 
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c. 
d. 
e. 
f. 

B. 

Análise morfo-sintática e reconhecimento de entidades nomeadas 
Ligação de entidades nomeadas 
Busca, recuperação e organização de informação 
Detecção de fraudes 
Classificação de textos 

Os itens acima envolvem desafios ativos de pesquisa, os quais serão desenvolvidos em paralelo e 
todos seguirão um cronograma de acordo cornos itens abaixo: 

A. Estudo da literatura cientifica e atualização com relação ao estado-da-arte Essa tarefa 
deverá ser continuamente ativa, principalmente para os membros com mais senioridade no 
projeto. Haverá um ciclo regular de reuniões de grupos de leitura, em que a cada reunião, 
um dos membros do projeto traz para a discussão algum artigo cientifico recente ou uma 
técnica que seja do interesse de múltiplos membros do projeto. 

B Desenvolvimento de sistema de base: 
a. Implementação e avaliação de sistemas simples (ou mesmo "ingênuos") para cada 

frente de trabalho, de forma que possamos tenhamos um ponto de partida para 
nos familiarizarmos com detalhes dos dados e seus desafios. 

b Implementação de métodos do estado-da-arte para cada frente de trabalho. 
Tomando por base os resultados mais recentes publicados cientificamente, a 
proposta desta tarefa é de implementar, para cada frente de trabalho, o sistema 
mais recente ou mais promissor. Tais métodos deverão ser avaliados para 
identificarmos seus pontos fortes e pontos fracos. 

C. Proposição de novos métodos: 
Criação de novos métodos de aprendizado de máquina para análise visual de 
documentos e extração de informação estruturada de texto. Os resultados obtidos 
na fase anterior nos guiarão a propor novas vias de pesquisa a serem exploradas 
para tentar obter melhorias em relação a métodos recentes. 

D. Experimentos e avaliações: Bateria de experimentos nas bases de dados adquiridas a partir 
do Diário Oficial do DF e também bases de dados públicas para comparação com outros 
métodos a nível internacional. 

E Elaboração de artigos para publicação: 
a. Desenvolvimento de experimentos complementares visando a conclusão dos 

trabalhos e a escrita de artigos para publicações cientificas a nível internacional. 
b. Escrita e revisão dos artigos. 

4. Desenvolvimento de protótipos de software que demonstram a aplicação das ferramentas 
desenvolvidas em problemas práticos dos órgãos do DF. 

O foco desta tarefa é o desenvolvimento de protótipos que sejam intuitivos e de fácil adoção 
por usuários comuns. Ao final de cada ano do projeto haverá a entrega de um protótipo. 

5. Análise e gerenciamento de riscos das etapas do projeto, tais como, cronograma de atividades, 
recursos humanos, custos. 

• Procedimentos e/ou instrumentos a serem utilizados 

Dados 
A lei brasileira facilita o acesso a informações oficiais. O diário oficial do DF, da União e de outros estados 
estão disponiveis pela Internet. Porém, o acesso a grand dades de edições dessas publicações 
muitas vezes é limitado por uma interface que foi projet a justamente ara dificijitaro trabalho de "robôs". 
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Esse será o maior desafio da tarefa (1.c) acima. Entretanto, há um grande potencial de que possamos 

estabelecer contato direto com o órgão responsável pela publicação do DODF, facilitando esse acesso. 

Além disso, planejamos utilizar bases de dados públicas internacionais para avaliar os métodos propostos 

para diversas tarefas deste projeto. A importância do uso de bases públicas se intensifica quando se deseja 

publicar artigos científicos que comparem nossos métodos com outros métodos propostos 

internacionalmente. 

Outra fonte de dados relacionada ê o projeto Victor, pois seus membros indicaram intenção de tornar toda 

sua base de dados pública. Vide http://gpam.unb.br/victor/ 

Recursos computacionais e infra-estrutura 

Além dos recursos requeridos nesta proposta, este projeto contará com os recursos descritos na seção de 

"Equipamentos e materiais". 

IV. RECURSOS ENVOLVIDOS 

EQUIPE 
Além do coordenador, a equipe é composta pelos seguintes pesquisadores: 

Thiago de Paulo Faleiros (CV lattes http://lattes.cnpq.br/1193412523364471): Possui graduação em Ciência 

da Computação pela Universidade Federal de Goiás (2007), mestrado em Ciência da Computação pela 

Universidade Estadual de Campinas (2010) e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de 

São Paulo (2016), com período sanduíche na University of Maryland, EUA. É professor/pesquisador do 

Departamento de Ciência da Computação da UnB. No mestrado trabalhou com problemas de otimização 

combinatória, em específico, com algoritmos para o problema de particionamento em grafos. Já no 

doutorado, trabalhou na área de aprendizado de máquina, pesquisando soluções algorítmicas que utilizam 

representação de texto na forma de grafes. Na tese de doutorado, com o titulo "Extração de Tópicos em 

fluxo de documentos textuais", foram desenvolvidos algoritmos para o aprendizado supervisionadas, não 

supervisionadas e semi-supervisionadas em dados no formato textual. Entre os projetos no qual o 

pesquisador trabalhou, destacam-se: 1) Participação como bolsista de Treinamento Técnico e apoio a 

pesquisa nível 3 (TT III) no Projeto PIPE FAPESP LinkDigger-* n.03/07968-9. O LinkDigger ê sistema que provê 

um serviço de criação automática de ligações entre documentos textuais; 2) Participação como bolsista de 

estágio de pesquisa no exterior no Projeto BEPE FAPESP n. 2013/15353-6. No projeto foram aplicadas 

metodologias para avaliação do modelo STM (Syntactic Topic Model). O STM é um modelo Bayesiano não 

paramétrico de documentos analisados sintaticamente; 3) Participação como bolsista de Treinamento 

Técnico e apoio a pesquisa nível 5 (TF V) no projeto e-SHARE Miner gerenciamento de informação apoiado 

pela descoberta de conhecimento via taxonomia de tônicos (projeto FAPESP n. 2016/19295-9). Logo, dada 

a breve descrição dos projetos de pesquisa no qual o pesquisador participou, ressalta-se sua experiência na 

área de Aprendizado de Maquinas, atuando principalmente na investigação de técnicas aplicadas em dados 

não estruturados em formato textual. 

Vinicius Ruela Pereira Borges (CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/1841593572448050) é Professor Adjunto no 

Departamento de Ciência da Computação (CIC) da Universidade de Brasília (UnB), campus Darcy Ribeiro. 

Obteve o grau de Bacharel (2009) e de Mestrado (2011) em Ciência da Computação pela Faculdade de 

Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Obteve o titulo de doutor (2016) em Ciências da 

Computação e Matemática Computacional no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) 

da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlo - . R izou doutorado sanduíche (2014-2015) na 

University of California, Davis (UC Davis), em D is, Califórnia. Estados Unidos. Foi Professor Substituto 
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(2016-2017) no Departamento de Ciência da Computação (DCC) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Lavras - MG. Suas áreas de interesse compreendem visualização da informação, mineração visual de dados, aprendizado de máquina, visão computacional (extração de características e reconhecimento de 
padrões em imagens) e processamento de imagens. Desde 2018, é o técnico das equipes de maratona de 
programação do CIC/Un B nas competições chanceladas pelo International Collegiate Programming Contest 
(ICPC). 

Nilton Correa Silva (CV lattes: http://lattes.cnpq.br/5916642485883241) Graduado em computação 
pela Universidade Estadual de Goiás (1994). Mestre em Ciência da Computação pelo Departamento de 
Ciência da Computação da Universidade de Brasília (1999). Doutor pelo Instituto de Geociências da 
Universidade de Brasília (2003). Possui dois estágios de Pós-doutorado em Técnicas Computacionais para 
Análises Temporais em Imagens de Sensores Remotos pelas Universidades de Brasília (UnB) e de 
Washington (UW-Seattle) (2011). Outro estágio de pós-doutorado em reconhecimento de padrões em 
series temporais de dados ambientais (2012). É professor/pesquisador da Faculdade de Engenharias da UnB. Tem experiência em Inteligência Artificial (IA), atuando principalmente com Redes Neurais Artificiais, Redes 
Neurais Profundas, Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural em projetos de 
análises em grandes volumes de dados (Big Data): Imagens Digitais, Textos e Dados Corporativos. Tem 
publicado e orientado várias pesquisas em IA em nível de graduação e pós-graduação. É líder do Grupo de 
Pesquisa em Aprendizado de Máquina (http://gpam.unb.br) na UnB (registrado/homologado no CNPq), que 
dentre outros projetos, desenvolve o VICTOR em parceria com o Supremo Tribunal Federal (STF). Está 
contribuindo com instituições (UnB, STF, PRG, BB, Legal Hackers, Área saúde), grupos virtuais e profissionais 
(Pesquisadores, Promotores de IA na esfera pública federal) que estão promovendo o desenvolvimento da 
IA no Brasil. 

Fabricio Ataides Brat (CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/1700216932505005) É professor adjunto do 
curso de Engenharia de Software da Faculdade do Gama da Universidade de Brasília. De 2004 a 2012 
desenvolveu atividades na área de segurança de software, tendo participado de vários projetos que tratam 
desse tema, quer seja como bolsista da UnB ou como consultor. Em 2009 conquistou o titulo de Doutor em 
Engenharia Elétrica, pesquisando Padrões de Projeto para Segurança de Software em parceria com o 
Security System Engineering Group da Universidade Flórida Atlântica. A partir de 2012 desenvolveu projetos 
de pesquisa e desenvolvimento com aprendizado de máquina aplicado a detecção de padrões em dados 
georreferenciados coletados de malha viária do transporte público do DF; detecção de tráfego malicioso em 
rede de comunicação de dados; e detecção padrões em uso e solo a partir de imagens de satélite. É 
pesquisador do projeto VICTOR em parceria como Supremo Tribunal Federal (STF). 

Pesquisador PD&I com especialização e experiência em projetos de pesquisa, desejável expertise em 
análise e gerenciamento de riscos voltado a projetos. 

Alunos do Coordenador 

Além do coordenador desta proposta, este projeto contará com o auxilio dos estudantes que ele orienta e de colaboradores. Atualmente, o autor orienta um aluno de doutorado, Aloisio Dourado Neto desde o primeiro semestre de 2018. Ele está trabalhando na área de complementação semântica de cenas em 3D e já adquiriu a maior parte dos conhecimentos necessários para começar a contribuir neste projeto. 
O coordenador também orientou um aluno de mestrado em de agosto de 2017 a julho de 2018, Vinicius Tafuri Froes de Carvalho (que foi recipiente de bolsa CAPES). o trabalhou com análise visual de 
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documentos e desenvolveu experimentos preliminares na combinação de informações visuais e textuais, o 
que irá contribuir para o inicio de atividades para tarefas de NLP. 

Além deles, o coordenador co-orienta diversos projetos de alunos de graduação na área de visão e 
processamento de linguagem natural. Um exemplo é o Pedro Luz, aluno do terceiro semestre que já teve 
um artigo aceito para apresentação oral em conferência Luso-Brasileira [9] (somente os 20 melhores artigos 
da conferência foram aceitos para apresentação oral). 

O plano é que todos os membros desse grupo contribuirão para este projeto, cada um com um foco 
diferente. Adicionalmente, o autor desta proposta pretende oferecer mais vagas para alunos de pós-
graduação a partir do segundo semestre de 2019. 

Equipamentos e materiais 

Este trabalho será desenvolvido numa colaboração entre três laboratórios da UnB descritos abaixo: 
1. LARA - Laboratório de Raciocínio Automatizado (CIC/IE). Este será o principal laboratório do projeto, 

onde os encontros com toda a equipe se realizarão. O LARA conta com vários microcomputadores 
multinucleados e estações de trabalhos em rede, o que dá suporte à execução de experimentos 
computacionais. No Lara estão presentes 17 máquinas modelo HP EliteDesk 800 61, com 
processador Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, memória 16GB, e disco de 500 G; e 14 
máquinas modelo HP Compaq 820061, com processador Intel(R)Core(TM) 15-2500 CPU @ 3.306Hz, 
memória 868, e disco de 500 G. Ainda, o laboratório conta com ferramentas computacionais 
comumente utilizadas em aprendizado de máquina, além de ferramentas desenvolvidas pelo 
próprio grupo de pesquisa. Em especial, a ferramenta UnBBayes -- uma IDE e framework para 
modelagem, aprendizagem e raciocínio com redes probabilisticas, utilizado por diversas instituições 
e grupos de pesquisa no mundo inteiro. O Un8Bayes está disponível no site 
unbbayes.sourceforge.net. Maiores informações sobre o LARA encontram-se em 
http://lara.cic.unb.br e http://dgp.cnpq.bildgpfespelhogrupo/0487309681472331. 

2. LISA - Laboratório de Imagens, Sinais e Áudio (CIC/IE). Possui uma área de 56 m onde existem 
diversos computadores e servidores contendo diferentes arquiteturas com boa capacidade 
computacional. Conta com equipamentos para reprodução de videos em 3D, câmeras de alta 
resolução, câmeras de profundidade, material para calibração (calorímetro) e monitores de alta 
definição (47') usados em avaliações de qualidade subjetiva. Conta também com equipamentos de 
suporte para o seu pleno funcionamento, tais como impressoras, escaneador e aparelho de 
teleconferência, entre outros. Atualmente, 16 acadêmicos são afiliados ao LISA, os quais orientam 
vários alunos de graduação e pás-graduação. Vários membros do LISA já demonstraram interesse 
em colaborar com o autor desta proposta. Maiores informações sobre o LISA encontram-se em 
http://www.lisa.unb.br e http://dgp.cnpq.bridepiespelhogrupo/6661088910010545.

3. IA LAB - Laboratório de Inteligência Artificial (FGA). Possui uma área de 88 metros composta por 
sala de servidores, uma sala de reuniões, uma sala de projetos e uma área de desenvolvimento para 
até 16 posições. Ambientes mobiliados e equipados com servidores para processamento paralelo 
(GPUs), storages para armazenamento de massas de dados e estações de trabalho. 

PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

O coordenador co-orienta um aluno de doutorado na Universidade de São Paulo (Luciano Cejnog), num 
projeto sobre rastreamento de mãos em 3D em que há um forte componente de adaptação de dominio. O 
objetivo é rastrear mãos deficientes, sendo que todos os conjuntos de treinamento de rastreadores de mãos 
contém apenas mãos normais. 
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O coordenador é também membro externo do Centre for Vision, Speech and Signal Processing (CVSSP) da 
University of Surrey, na Inglaterra, sendo registrado naquela instituição como visiting research fellow até 
julho de 2020, conforme comprovado no documento em anexo. Com isso, ele é bem vindo para visitas 
técnicas e colaborações com membros desse centro de pesquisa. Em particular, o autor conta com a 
colaboração do Prof. Adrian Hilton (especialista em reconstrução 3D) e do Prof. Josef Kittler (especialista em 
aprendizado de máquina). O status de visiting research fellow também garante ao autor acesso a remoto a 
software, bancos de dados e a toda a infraestrutura computacional oferecida pelo CVSSP, que conta com 45 
servidores de alto desempenho com um total de 56 placas aceleradoras gráficas (G PUs), a maioria com 12GB 
de RAM. Detalhes sobre o hardware disponível no CVSSP se encontram em 

http://personalee.surrey.ac.uk/Personal/J.Collomosse/load.html 

O coordenador também possui laços com a University of Oxford, em particular como grupo do Prof. Philip 
Torr, o qual visitou em novembro de 2017 e pretende visitar novamente em 2019. 

6.3- PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS DA PROPOSTA 

Conforme mostrado no plano de trabalho, este projeto possui múltiplas frentes de pesquisa e cada uma 
delas deverá gerar resultados completos que serão relatados em artigos científicos a serem submetidos para 
publicação em revistas internacionais com Qualis Al. Além disso, é esperado que cada grupo de tarefas gere 
resultados relevantes no decorrer de seu desenvolvimento, os quais poderão ser também submetidos para 
publicação em conferências internacionais. 

Planejamos manter contato frequente com órgãos do Distrito Federal, em especial o Tribunal de Contas, 
para guiar as aplicações da nossa pesquisa. Nessa simbiose, o TCDF nos ajudará a obter dados e nós 
desenvolveremos ferramentas para analisá-los. Nossa intenção é de que todos softwares e dados gerados a 
partir deste projeto serão disponibilizados para o público a partir do site do autor desta proposta. 
Planejamos compartilhar versões preliminares dos nossos softwares com potenciais usuários como o TCDF, 
de forma que eles possam avalia-los e fornecer sugestões de melhorias. 
Publicar os dados e software aberto certamente aumentará a visibilidade do projeto e o número de citações 
que cada artigo produzido receberá, além de aumentar a disseminação da tecnologia para a sociedade. 

Resultados esperados 
• Preparação e estruturação da base de dados para treinamento dos modelos de aprendizagem de 

máquina, e formulação de lexicons específico ao domínio requerido. 
• Técnicas adequadas para extração de dados textuais em documentos advindo de notas oficiais 

eletrônicas. 
• Avaliação de algoritmos supervisionados e semi-supervisionados para o contexto de extração de 

entidades nomeadas em publicações oficiais, incluindo redes neurais artificiais profundas. 
• Avaliação de algoritmos e prototipação e treinamento dos algoritmos escolhidos incluindo a sua 

avaliação. 
• Confecção de artigos científicos para publicação em Congressos e Periódicos Internacionais. 
• Produção de software aberto para mineração de dados oriundos de documentos oficiais. 
• Apoio à formação de estudantes de graduação e pós-graduação com a experiência de trabalho em 

um projeto de pesquisa voltado a necessidades práticas de órgãos públicos locais. 

6.4 - CONTRIBUIÇÕES PARA A GRADUAÇÃO E/OU PóS GRADUAÇÃO DA UnB 
Vinculação com um curso de graduação e/ou pás graduação; no caso de pós graduação, apresentar 
vinculação a área de concentração e linha(s) de pesquisa fite igator 
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Um aspecto fundamental desta proposta é a formação e capacitação de pesquisadores vinculados ao 
Programa de Pós-Graduação em Informática do Departamento de Ciência da Computação da Universidade 
de Brasília. O coordenador e o sub-coordenador deste projeto são cadastrados como orientadores no 
Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) - atualmente o prof. Thiago orienta dois alunos de 
mestrado e o prof. Teófilo orienta dois de mestrado e dois de doutorado, todos em sub-áreas da Inteligência 
Artificial. Prof. Vinícius co-orienta dois alunos de mestrado do PPGI. Além do PPGI, Thiago e Vinícius co-
orientam alunos de mestrado profissional do Programa de Pôs-graduação em Computação Aplicada. Nilton 
to-orienta alunos de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, também em 
linhas de pesquisa relacionada a Inteligência Artificial. Este projeto se beneficiará da fonte de recursos 
humanos que são esses programas de pós-graduação. Por outro lado, nossa experiência com este projeto 
será disseminada ao ministrarmos disciplina nesses programas de PG. 

Em termos de ensino, desde o primeiro semestre de 2018, o coordenador tem sido responsável pela 
disciplina de Visão Computacional, ofertada para os cursos de graduação deste departamento e também 
para o PPGI. Um dos frutos dessa disciplina foi a participação de um dos alunos numa competição 
internacional de detecção de câncer de pele. Como parte dessa participação, o aluno produziu um artigo 
1291 Além disso o coordenador desta proposta vem ministrando disciplinas básicas da computação, as quais 
acabam sendo muito úteis para semear nos alunos um interesse de alunos pelas áreas de visão 
computacional e aprendizado de máquina. Outros membros do projeto tamb olvidos no ensino 
de disciplinas relacionadas a aprendizado de máquina e mineração de da 
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7- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

M1 
Preparação da equipe 

e ferramentas 
AO 
1 

Recrutamento de 
Equipe; 

Aquisição de 
equipamentos 

Aquisição de dados 
Crus 

Equipamentos; 
Pessoal qualificado; 

Dados do 
problema; 

Ferramentas de 
software; 

Mês 
01 

Mês 
04 

M2 Processamento de 
dados do problema 

AO 
2 

Processamento de 
documentos para 
extrair blocos de 

maneira coerente e 
identificar 

elementos de 
indexação, tais como 

nomes de seções, 
listas de itens etc. 

Dados processados 
do problema; 

Ferramentas de 
software; 
Relatórios 

descrevendo 
características dos 

dados; 

Mês 
01 

Mês 
04 

M3 Desenvolvimento da 
pesquisa. 

AO 
3 

Diversas frentes de 
pesquisas 

desenvolvidas em 
paralelo 

Relatórios; 
artigos; 

ferramentas de 
software; 

dados estruturados; 

Mês 
02 

Mês 
36 

M4 
Relatórios de 

acompanhamento 
AO 
4 

Elaboração de 
 relatórios de 

acompanhamento 

Relatórios; 
artigos 

Mês 
01 

Mês 
36 

MS Elaboração de artigos 
para publicação 

AO 
5 

Desenvolvimento de 
experimentos 

complementares. 
Escrita e revisão de 
artigos cientificos a 
nível internacional. 

Artigos; 
Mês 
05 

Mês 
36 

M6 
Desenvolvimento de 

protótipos de 
software 

AO 
6 

Desenvolvimento de 
protótipos que 

sejam intuitivos e de 
fácil adoção por 
usuários comuns 

Ferramenta de 
software 

Mês 
05 

Mês 
36 

M7 Testes de software 
AO 
7 

Entrega e avaliação 

de protótipos de 
software 

Ferramenta de -...., 
software 

Mês 
24 

Mês 
36 
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Ano 1 
MÉS 1 MÊS 2 MÉS 3 MÊS 4 MÉS 5 MÊS 6 

R$ 
1.414.117,65 

MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

Ano 2 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÉS 5 MÊS 6 

R$ 995.294,12 

MÊS 7 MÊS a MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

Ano 3 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 

R$ 887.058,82 

MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

11 ASSINATURA 

Local e Data Teo o Emidio de Campos -Coordenador do Projeto UnB 

12 - APROVAÇÃO PELA CONVENENTE 

Aprovado 

Local e Data Representante Legal igte ¡OS jkó "te
ÍRT0.50a. tatá"' 984 x,xp,IVI

a 

1111Nerfraisedeg mw:it --^.a-" r 

13 -APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 

Aprovado 

Local e Data Representante 
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ANEXO II - ',atalhamento das Despesas 

Diária 

ITEM Beneficiário Cidade Quer*. Vaber UnIt Valortotal

1 A Indicar - Diárias Nacionais A Definir 50 RS 320,00 R$ 16.000,00 

2 A Indicar - Diárias Internacionais A Definir 56 R$ 1.500,00 R$ 

SObtotal RS 1000 00,00 

Pa despesa com lct44loço 

ITEM Beneficiário Trecho %tent. Valor UO8. 
.. 

Valor total 

1 A Indicar - Passagens Nacionais A Definir 10 R$ 1.000,00 AS 10,000,00 

2 
A Indicar - Passagens 
Internacionais A Definir 8 R$ 6.000,00 AS 48.000,00 

sttbtetal AS 88,000,00 

Material de consumo 

TINI Descdcão tin. Medida Quant. Valor Link. Valor total 
Material de Expediente (Papel 
A4, pincel, pilha, tonner, bateria 
9v, etc.) 

Verba 1 R$ 5.000,00 AS 5.000,00 

2 
Material de Expediente 
informática (cabo HDMI, cabo 
VGA, pen drive, etc.) 

Verba 1 R$ 5.000,00 AS 5.000,00 

3 Livros e Periódicos Verba 1 R$ 2000,00 AS 2.X000 

Subtotal R$ 12.000,00 

øo4sadehdclaçAo 

ITEM Benefidádo Madalidada Quant. F. rindo Valor Units Valor total 

A Selecionar (Alunos de 
graduação) 

Bolsa de Graduação 10 36 R$ 1.500,00 R$ 540.000,00 

Subtotal RS 540.000,00 

Auxílio Financeiro a Ptsubador 

ITEM Beneficiário Modalidade Quant. Período Valor Unit. Valor total 

1 Teófilo Emidio de Campos Bolsa de Pesquisa 1 36 R$ 9.500,00 R$ 342.000,00 

Thiago de Paulo Faleiros Bolsa de Pesquisa 1 36 R$ 7.000,00 R$ 25100800 

Vinícius Borges Bolsa de Pesquisa 1 36 R$ 5.000,00 R$ 180.000,00 

4 Fabricio Ataides Vaz Bolsa de Pesquisa 1 36 R$ 5.000,00 R$ 180.000,00 

Milton Correia Silva Bolsa de Pesquisa 1 36 RS 5.000,00 ' R$ 18800000 

6 A Indicar (Apoio Técnico) Apoio Técnico PD&I 1 36 R$ 5.000,00 R$ 188000,00 

7 Reinaldo Felipe Bolsa de Pesquisa 1 36 R$ 3000,00 R$ 108.00800 

8 Pedro Henrique Luz de Araújo Bolsa de Pesquisa 1 30 R$ 3.000,00 90.000,00 

9 Frederico Guth Bolsa de Pesquisa 30 R$ 3.000,00 R$ 90.000,00 

41( 



wa Universidade de Brasília 
PLANO DE TRABALHO 

24 

0 
A Indicar (Aluno de Pós-
Graduação) 

Bolsa de Pesquisa 1 30 R$ 3.000,00 R$ 90.000,00 

A Indicar (Aluno de Pás-
Graduação) 

Bolsa de Pesquisa 1 30 R$ 3.000,00 R$ 90.000,00 

subtøtal R$1.1S2.0ø0OO 

t.., Outros Seiviços da Terceiros - 

ITEM Dn4dçao Quant. '.: ValorUnit. valortotal 
1 Inscrição em Conferência Nacional 30 R$ 1.000,00 30.000,00 
2 Inscrição em Conferência Internacional 30 R$ 3.000,00 E 90.000,00 
3 Despesas Acessórias com Importação 1 R$ 10.000,00 $ 10.000,00 
4 Despesas Operacionais e Administrativas 1 R$ 197388,24 $ 197.788,24 
5 Ressarcimento - FUB (resolução CAD n° 045/2014) 1 R$ 296.682,35 R$ 296.682,35 

SUWØI R$ 624.470,59 

Equipamento e P 

ITEM DescrlçSo QUant Vadat Urde. Valor total 
1 Servidor GPU 1 R$ 90000,00 90.000,00 

Mobiliário para Laboratório 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 
Computador Desktop 10 R$ 3.500,00 35000,00 

4 Computador Laptop 3 R$ 10 000,00 30.000,00 

5 
Equipamentos de Rede (Hack, roteador, cabeamento, 
etc ) 

1 RS 1000000 
R$ 10400,00 

5 bui* imanai 

e .296.470,59 


