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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

 

ATA

 

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –
FAPDF. Às 14h00 do dia 28 de julho do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se o Conselho Diretor desta
Fundação, sob a Presidência do Diretor - Presidente: Marco Antônio Costa Júnior. Registrou-se a presença
dos seguintes Conselheiros: Paulo Nicholas de Freitas Nunes, Diretor Vice Presidente, Renata de Castro
Vianna, Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação (SUCTI); Enio Oliveira, Superintendente da
Unidade de Administração Geral (SUAG); Andrey Rank, Chefe da Procuradoria Jurídica (PROJUR) e
Ludimila Gonçalves da Cruz, Chefe de Gabinete que atuou como Secretária. Conferido o quórum
regimental, o Diretor-Presidente declarou aberta a reunião. PAUTA I:  Edital 03/2021 Demanda Induzida
objeto animar o ecossistema de CT&I por meio da seleção de propostas de pesquisa cien�fica,
tecnológica e inovação, nas seguintes macro áreas: TIC, Economia Cria�va, Biotecnologia, Ciência, Gestão
e Governo Digital, pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - Solicitação de Suplementação
Orçamentária, processo:  00193-00000259/2021-37. Considerando que as propostas aptas para
habilitação, referente 1º e do 2º período totalizam R$ 25.751.797,77 (vinte cinco milhões setecentos e
cinquenta e um mil e setecentos e noventa e sete reais, setenta e sete centavos).Considerando que o
crédito orçamentário disponível para esse edital é oriundo do Programa de Trabalho:
19.571.6207.6026.0012 - Execução de a�vidades de fomento ao Desenvolvimento Cien�fico, Tecnológico
e de Inovação - Distrito Federal e que o valor global disponível é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais), des�nado para 25,0% (vinte e cinco por cento) para despesas de capital e 75% (setenta e cinco por
cento) para despesas de custeio, conforme proposto e aprovado no Plano de Trabalho. Considerando que
após análise da Coordenação de Tecnologia e Inovação verificou a necessidade orçamentária na ordem
de R$ 50 Milhões de reais para o Edital em tela, tendo em vista que ainda restam três períodos para
submissão de propostas. Considerando o disposto no subitem 9.3 do Item 9 - Dos Recursos Financeiros, a
saber: Havendo demanda qualificada superior à disponibilidade orçamentária e financeira deste Edital, a
FAPDF poderá suplementar a critério do Conselho Diretor. Diante do exposto a Superintendência
Cien�fica, solicita deliberação deste Conselho a Suplementação ao edital nº 03/2021 - Demanda
Induzida, no valor de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), com des�no de 25,0% (vinte
e cinco por cento) para despesas de capital e 75% (setenta e cinco por cento) para despesas de custeio
para fins de viabilizar a con�nuidade na recepção de propostas no âmbito do edital.

VALOR ATUAL
DISPONÍVEL

SUPLEMENTAÇÃO SOLICITADA VALOR GLOBAL COM
SUPLEMENTAÇÃO

VALOR A SER
DESEMBOLSADO EM 2021

VALOR A SER
DESEMBOLSADO EM 2022

R$ 6.000.000,00 (seis
milhões de reais) 

R$ 44.000.000,00 (quarenta e
quatro milhões de reais)

R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais)

R$ 25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de reais)

R$ 25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de reais)

DELIBERAÇÃO: O conselho Diretor deliberou pela suplementação no valor R$ 44.000.000,00 (quarenta
e quatro milhões de reais)  , nos termos do Relatório Técnico apresentado pela Superintendência de
Ciência, Tecnologia e Inovação. PAUTA II - Edital 04/2021 Demanda Espontânea- Solicitação de
suplementação orçamentária, Processo SEI: 00193-00000229/2021. O Edital em questão foi lançado com
a disponibilidade de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Entretanto, as rodadas que iniciaram,
respec�vamente, nos dias 10 de maio e 10 de junho de 2021, atraíram demandas como segue: 1ª rodada
- 30 propostas habilitadas no valor de R$2.830,719,52 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e
dezenove reais e cinquenta e dois centavos); e 2ª rodada - 43 propostas habilitadas no valor de
R$4.076.588,90 (quatro milhões, setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).
Essas duas RODADAS resultam no valor de cerca de seis milhões e oitocentos mil reais, excedendo em 2,8
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milhões de reais a disponibilidade inicialmente estabelecida. Conclui-se que, em havendo disponibilidade
orçamentária, a FAPDF deve aumentar o valor definido no item 9.1 do mencionado edital, para vir a
atender à demanda aqui já conhecida como a que está por ser conhecida. Lembrando que o edital
Demanda Espontânea lançado em 2018 abraçou 210 propostas no total de cerca de 15,3 milhões de
reais, do total de 500 propostas apresentadas, e por meio do atual edital ainda poderemos receber pelo
menos outras 200 demandas nas próximas 3 rodadas, levando-se em conta um aumento de 30% em
número de propostas apresentadas da rodada anterior, é possível es�mar um volume adicional de cerca
de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Como resultado dessa reflexão, pode-se es�mar que o valor
de  R$ 15.000.000,00 ( quinze milhões de reais) atendem às necessidades prementes. 

VALOR ATUAL DISPONÍVEL SUPLEMENTAÇÃO SOLICITADA VALOR GLOBAL COM
SUPLEMENTAÇÃO

VALOR A SER DESEMBOLSADO EM
2021

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais) 

R$ 11.000.000,00 (onze milhões de
reais) 

R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais)  

R$ 15.000.000,00 (cinco milhões de
reais) 

DELIBERAÇÃO: O conselho Diretor deliberou pela suplementação no valor R$ 11.000.000,00 ( Onze
milhões de reais), nos termos do Relatório Técnico apresentado pela Superintendência de Ciência,
Tecnologia e Inovação. PAUTA III - Edital 01/2020 - FAPDF/CNPQ - Programa de Apoio a Núcleos
Emergentes - PRONEM -  Análise de Recursos Etapa I - Habilitação . O referido Edital tem
por obje�vo viabilizar apoio financeiro às a�vidades de pesquisa cien�fica, tecnológica e de inovação,
mediante a seleção de propostas vinculadas ao objeto abaixo indicado e em conformidade com as
condições estabelecidas no REGULAMENTO anexo (64741452). O período para apresentação de recurso
consis�u dos dias 29 de junho a 05 de julho de 2021, já que a divulgação no DODF deu-se no dia 29 de
junho (64844509) com previsão de divulgação do resultado final da Etapa I- Habilitação – site da FAPDF e
DODF previsto para o dia 15.07.2021. 

DOS RECURSOS APRESENTADOS

RECURSOS ACATADOS

1

Renato
Alves
Borges 
(65584026)

Não descreveu as
produções cien�ficas
dentro do projeto
conforme edital.

01/07/2021
Afirmou que o item faltante consta na
proposta e encaminhou novamente. 

De fato o item foi encaminhado na proposta
(65584026). Houve um erro na análise
técnica. 
A proposta encontra-se conforme exigida em
edital e e-mail. 
 
RECURSO ACATADO

2

André Luís
Brasil
Cavalcante 
(65581470)

Não ser aposentado e não
estar licenciado. 01/07/2021

Solicita reconsideração, informa que
apresentou o documento que comprova
não ser aposentado e não estar licenciado
(termo de aceite da ins�tuição) Informa
que tal comprovação deveria ser indicada
conforme solicitado no item 4.5; E que o
documento é suficiente para comprovação
de que não é aposentado. Encaminha em
anexo Termo de aceite da IE, Contra-
cheque e carteira funcional. 

Conforme item m do Edital 01-2020
(64741452), um dos requisitos do proponente
é não ser aposentado e não estar licenciado.
No e-mail (65345545) enviado para todos os
proponentes solicitando a complementação
de documentação para comprovação dos
itens (65345545) foi solicitado  para
comprovação do item citado (item m) os
documentos: ficha funcional, contrato de
trabalho voluntário, contracheque ou
declaração do setor responsável pela gestão
de pessoas.
Os documentos citados não foram enviados
pelo proponente no período de submissão da
proposta e também no período em que foi
feita a solicitação de complementação da
documentação.
No período de recurso o proponente
encaminhou os documentos comprobatórios 
de vinculo a�vo (declaração da IE), conforme
documento (65581470).
 
RECURSO ACATADO

3 Arminda
Moreira de
Carvalho 
(65581636)

Não foi possível emi�r a
Cer�dão Nega�va de
Débitos da União;

05/07/2021 A proponente apresenta no recurso várias
cer�dões da União e GDF, com a data
24/09/2021, 02/07/2021,
29/09/2020,8/06/2021 e 23/11/2020 e
25/02/2021 - Todas emi�das conforme
solicitada no edital

Conforme Item f. do Edital 01-2020
(64741452),  um dos requisitos para
submissão da proposta é estar adimplente
com a FAPDF, com o Governo do Distrito
Federal e Governo Federal;
 
Para comprovação é necessário que emita a
cer�dão correspondente ou valide. No dia
26/10/2020 foi feita a análise da proposta da
Sra. Arminda e não foi possível emi�r a
cer�dão da União, o sistema apresentou a
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seguinte mensagem: "As informações
disponíveis na Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB sobre o contribuinte
409.440.341-87 são insuficientes para a
emissão de cer�dão por meio da Internet."

A proponente apresentou no recurso diversas
cer�dões da União, as duas cer�dões com
datas mais próximas da fase de habilitação da
proposta (26/10/2020) foram emi�das nos
dias 24/09 e 23/11/2020. As duas cer�dões
citadas �veram sua auten�cidade
comprovada no site da Receita Federal.
 
RECURSO ACATADO

4

Betânia
Ferraz
Quirino 
(65581942)

Não ser aposentado e não
estar licenciado. 05/07/2021

Informa que houve equivoco e encaminha
documentos que comprovam que esta em
a�vidade. Incluindo a declaração de
ins�tuição executora, declaração de
vinculo  e o la�es que foi subme�do na
epoca de submissão da proposta,

Conforme item m do Edital 01-2020
(64741452), um dos requisitos do proponente
é não ser aposentado e não estar licenciado.
No e-mail (65345545) enviado para todos os
proponentes solicitando a complementação
de documentação para comprovação dos
itens (65345545) foi solicitado  para
comprovação do item citado (item m) os
documentos: ficha funcional, contrato de
trabalho voluntário, contracheque ou
declaração do setor responsável pela gestão
de pessoas.
Os documentos citados não foram enviados
pelo proponente no período de submissão da
proposta e também no período em que foi
feita a solicitação de complementação da
documentação. 
No período de recurso a proponente
encaminhou os documentos comprobatórios 
de vinculo a�vo (declaração da IE e ficha
funcional), conforme documento (65581942).
 
RECURSO ACATADO

5

Ieda de
Carvalho
Mendes 
(65582251)

Não foi possível emi�r a
cer�dão do União/GDF; 
Não consta vínculo
ins�tucional do
Proponente/Coordenador.

04/07/2021

Informa que não possui débitos/pendências
com GDF/União; Informa que apresentou
comprovante de vínculo e que outros
colegas submeteram declarações idên�cas
e foram aceitas; Encaminha uma série de
documentos incluindo a cer�dão do GDF
emi�da em 16/04/2021

Conforme Item f. do Edital 01-2020
(64741452),  um dos requisitos para
submissão da proposta é estar adimplente
com a FAPDF, com o Governo do Distrito
Federal e Governo Federal;
Para comprovação é necessário que emita a
cer�dão correspondente ou valide. No dia
26/10/2020 foi feita a análise da proposta da
Sra. Arminda e não foi possível emi�r a
cer�dão da União, o sistema apresentou a
seguinte mensagem: "As informações
disponíveis na Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB sobre o contribuinte
409.440.341-87 são insuficientes para a
emissão de cer�dão por meio da Internet." 
A proponente apresentou no recurso cer�dão
do GDF, válida e emi�da em 16/04/2021.
A cer�dão citada teve sua auten�cidade
comprovada no site.
 
O termo de aceite da IE não possui o vínculo
ins�tucional do proponente, conforme exigido
no item 4.5 do Edital. 
Foi verificado que outra proposta subme�da
por uma pesquisadora (Arminda 65349567)
da Embrapa não possui o vínculo ins�tucional
e foi aceita,  fazendo com que o recurso seja
acatado.
 
RECURSO ACATADO

6 Luiz
Antonio
Ribeiro
Junior 
(65582405)

Não comprovou não ser
aposentado,  e não
descriminou
infraestrutura no projeto

02/07/2021 Encaminha uma serie de documentos como
ficha funcional, declaração, termo de
anuência de infraestrutura e documento
descrevendo a infraestrutura do projeto. 

Conforme item m do Edital 01-2020
(64741452), um dos requisitos do proponente
é não ser aposentado e não estar licenciado.
No e-mail (65345545) enviado para todos os
proponentes solicitando a complementação
de documentação para comprovação dos
itens (65345545) foi solicitado  para
comprovação do item citado (item m) os
documentos: ficha funcional, contrato de
trabalho voluntário, contracheque ou
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declaração do setor responsável pela gestão
de pessoas.
Os documentos citados não foram enviados
pelo proponente no período de submissão da
proposta e também no período em que foi
feita a solicitação de complementação da
documentação.
No período de recurso o proponente
encaminhou os documentos comprobatórios 
de vinculo a�vo (declaração da IE e ficha
funciona), conforme documento (65582405).
 
O termo de aceite da IE descreve
infraestrutura, conforme exigido no item 4.5
do Edital.
 
Na Fase de recurso foi encaminha declaração
e termo de anuência conforme documento
(65582405) cumprindo assim os itens
exigidos. 
 
RECURSO  ACATADO

7

Marcelo de
Macedo
Brigido 
(65582737)

Cer�dão Nega�va do GDF
não abre. E não mandou
documento solicitado
para comprovação de ser
ou não aposentado E m)
NÃO ser aposentado e
não estar licenciado; e

02/07/2021 Encaminha ficha funciona  e cer�dões do
GDF e União emi�das em 14/06/2021.

Conforme Item f. do Edital 01-2020
(64741452),  um dos requisitos para
submissão da proposta é estar adimplente
com a FAPDF, com o Governo do Distrito
Federal e Governo Federal;
Para comprovação é necessário que emita a
cer�dão correspondente ou valide. No dia
26/10/2020 foi feita a análise da proposta da
Sra. Arminda e não foi possível emi�r a
cer�dão da União, o sistema apresentou a
seguinte mensagem: "As informações
disponíveis na Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB sobre o contribuinte
409.440.341-87 são insuficientes para a
emissão de cer�dão por meio da Internet."

A proponente apresentou no recurso cer�dão
do GDF/união, válida e emi�da em
14/06/2021 . As cer�dões citada �veram sua
auten�cidade comprovada no site.
 
Conforme item m do Edital 01-2020
(64741452), um dos requisitos do proponente
é não ser aposentado e não estar licenciado.
No e-mail (65345545) enviado para todos os
proponentes solicitando a complementação
de documentação para comprovação dos
itens (65345545) foi solicitado  para
comprovação do item citado (item m) os
documentos: ficha funcional, contrato de
trabalho voluntário, contracheque ou
declaração do setor responsável pela gestão
de pessoas.
Os documentos citados não foram enviados
pelo proponente no período de submissão da
proposta e também no período em que foi
feita a solicitação de complementação da
documentação.
No período de recurso o proponente
encaminhou os documentos comprobatórios 
de vinculo a�vo (contra-cheque e ficha
funciona), conforme documento (65582737).
 
RECURSO  ACATADO

8 Maria
Esther de
Noronha
Fonseca
Boiteux
(65583797)

Não descreveu dentro do
projeto. k)Disponibilidade
efe�va de infraestrutura e
de apoio técnico para o
desenvolvimento do
projeto E n)Referências.

05/07/2021 Encaminha documentos apontando as
páginas em que constam os itens da não
habitação.

Conforme Item K e N. do Edital 01-2020
(64741452),  do regulamento para submissão
da proposta é constar no projeto de pesquisa
os item k) Disponibilidade efe�va de
infraestrutura e de apoio técnico para o
desenvolvimento do projeto. e Item
n) Referências. 
Os itens citados não constam no projeto
enviado no período de submissão. 
Na fase de recurso ela encaminha projeto com
os itens (k e n) faltantes, cumprindo os itens
exigidos no Edital 01-2020.
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RECURSO  ACATADO

9

Taygoara
Felamingo
de Oliveira
(65584120)

Termo de aceite da
ins�tuição de
infraestrutura e
disponibilidade não está
assinado pelo
representante da IE.

04/07/2021

Pede reconsideração pois não encaminhou
o documentação assinada por equivoco.
Encaminha o Termo de aceite assinado na
época da proposta.

O termo de aceite da IE que foi encaminhado
no período de submissão  não possui
assinatura  do representante da
ins�tuição  conforme exigido no item 4.5 do
Edital.
 
Na etapa de recurso foi encaminhado pelo
proponente o Termo de Aceite assinado e
conforme exigido no item 4.5 do Edital.
(65584120)
 
 
RECURSO ACATADO

N Proponente Mo�vo não habilitação
Data de
Envio do
Recurso

Recurso Análise Técnica 

10
Danglei de
Castro Pereira 
(65581942)

A) ser pesquisador bolsista PQ ou DT
do CNPq – Nível 2; 
Não comprovado

02/07/2021

Informa que possui requisitos para técnicos e
cien�ficos para a percepção de bolsa de
Pesquisa CNPq – Nível 2, 
conforme demonstra as publicações e índices
do pesquisador. Nos úl�mos 3 anos, 
inclusive, tem subme�do proposta para a
concessão da bolsa no CNPq e sua proposta 
sempre é valorizada com mérito cien�fico,
mas a bolsa não é implementada em 
função das con�ngências e recursos
financeiros do CNPq, o que demonstra perfil 
compa�vel com o requisito do edital; Além de
comunicar a importância de sua pesquisa no
Centro-Oeste.

Conforme item a) dos
requisitos previsto no
edital (64741452) ;
a) ser pesquisador
bolsista PQ ou DT do
CNPq – Nível 2; -
O item a) �nha como
comprovação o
Currículo La�es. Não foi
encontrada a
informação no Currículo
enviado dentro do
período de submissão
da proposta.
E no período de
recursos o proponente
encaminhou 
documento assinado
por ele de que possui
requisitos técnicos e
cien�ficos para a
percepção de bolsa de
Pesquisa CNPq – Nível 2,
sendo assim, o Item
solicitado não foi
cumprido. 
 
RECURSO ACATADO

11
Mariana de
Souza Castro
(65583952)

Não foi entregue os documentos
solicitados por e-mail.

05/07/2021

Proponente alega quê cumpriu os requisitos
do edital e que a não apresentação dos
documentos não é mo�vo para não
habilitação já que submeteu conforme exigido.

Foi enviado e-mail
(65345545) para todos
os proponentes
solicitando
a complementação de
documentação para
comprovação dos itens
B,D,E,G e M (65345545)
exigidos no edital.   
A proponente não
tomou conhecimento
do e-mail citado em
tempo hábil não sendo
possível  fazer a
analise dos itens citados
sem a documentação
comprobatória dos
itens que foram
solicitados por e-mail.
RECURSO ACATADO

12 Wagner Fontes 
(65584211)

Não comprovou não ser aposentado. 01/07/2021 Informa que o documento "Termo de aceite da
ins�tuição" comprova que ele não é
aposentado.

Conforme item m do
Edital 01-2020
(64741452), um dos
requisitos do
proponente é não ser
aposentado e não estar
licenciado.
No e-mail
(65345545) enviado
para todos os
proponentes solicitando
a complementação de
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documentação para
comprovação dos itens
(65345545) foi
solicitado  para
comprovação do item
citado (item m) os
documentos: ficha
funcional, contrato de
trabalho voluntário,
contracheque ou
declaração do setor
responsável pela gestão
de pessoas.
Os documentos citados
não foram enviados
pelo proponente no
período de submissão
da proposta e também
no período em que foi
feita a solicitação de
complementação da
documentação via e-
mail.
No período de recurso o
proponente
encaminhou jus�fica�va
que o TERMO DE ACEITE
da IE comprova que ele
possuí vinculo.
Conforme citado os
documentos validos
(ficha funcional,
contrato de trabalho
voluntário,
contracheque ou
declaração do setor
responsável pela gestão
de pessoas.)
 
RECURSO ACATADO
 

DELIBERAÇÃO: Considerando a tempes�vidade do encaminhamento dos recursos; Considerando o
Relatório Técnico (65633527); e Considerando  12  (doze) recursos apresentados, sendo  12 (nove)
recursos acatados, o conselho Diretor homologou integralmente a proposta apresentada pela
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação. PAUTA IV - Edital 01/2020 - FAPDF/CNPQ -
Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEM -  Homologação Resultado Final da Etapa I -
Habilitação - Trata-se de solicitação de aprovação e homologação do resultado da análise final da
documentação das propostas apresentadas, na fase da Etapa I - Habilitação do Edital 01/2020 -
PRONEM. O Edital tem por obje�vo viabilizar apoio financeiro às a�vidades de pesquisa cien�fica,
tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas vinculadas ao objeto abaixo indicado e em
conformidade com as condições estabelecidas no regulamento anexo. DO RESULTADO:

PROPOSTAS HABILITADAS
Nº PESQUISADOR TITULO DO PROJETO IE VALOR TOTAL

1 Cláudia Naves David
Amorim (65346891)

ZEB - Zero Energy Brasília: plano estratégico de eficiência
energé�ca para parque construído de balanço
energé�co nulo

UnB -
Universidade
de Brasília

R$498.594,00

2 Danilo Ba�sta Pinho
(65347167)

Sensibilidade de isolados de Ramulariopsis a fungicidas
u�lizados na cultura do algodoeiro

UnB -
Universidade
de Brasília

R$480.000,00

3

Izabela Marques
Dourado Bastos
Charneau
(65347741)

Desenvolvimento de inse�cidas eco-sustentáveis eficazes
contra vetores de doenças infecciosas e pragas agrícolas,
endêmicos no DF/RIDE, por bioprospecção e
reposicionamento de moléculas comerciais por
inteligência ar�ficial

UnB -
Universidade
de Brasília

R$477.000,00

4 Kleber Melo e Silva
(65347843)

Desenvolvimento de Novos Algoritmos de Proteção para
Melhorar a Operação e Resiliência de Sistemas Elétricos
de Potência com o Aumento da Integração de Fontes de

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00
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Energia Renováveis e Uso de Sistemas de
Armazenamento de Energia

5 Leonardo Cavalcan�
da Silva (65347910) Núcleo DataMigra

UnB -
Universidade
de Brasília

R$423.140,00

6 Otávio de Tolêdo
Nóbrega (65348321)

Assinatura molecular do fluxo autofágico na musculatura
esquelé�ca de idosas portadores da síndrome da
fragilidade: estudo abrangente de correlação
clinicopatológica.

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

7
Rafael Timoteo de
Sousa Junior 
(65348448)

Projeto SISTεR City – Sistemas Inteligentes Seguros e em
Tempo Efe�vo Real para Cidades Inteligentes

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

8
Roberto Arnaldo
Trancoso Gomes
(65348582)

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PROFUNDA
(DEEP LEARN) PARA O MONITORAMENTO E A DETECÇÃO
DE MUDANÇAS NO USO E COBERTURA DA TERRA
ATRAVÉS DE IMAGENS DE SATÉLITE

UnB -
Universidade
de Brasília

R$493.450,00

9 Viviane de Melo
Resende (65348870)

COVID-19 em discurso: representação da população em
situação de rua em tempos de pandemia (2020-2021)

UnB -
Universidade
de Brasília

R$280.822,20

10
Mylene Chris�ne
Queiroz de Farias
(65349069)

Desenvolvimento de um Sistema de Saúde Eletrônico (E-
Health) para Cidades Inteligentes

UnB -
Universidade
de Brasília

R$499.950,00

11 Angela Mehta dos
Reis (65349345)

U�lização da ferramenta CRISPR/Cas9 para edição gênica
de tomate (Solanum lycopersicum) visando a resistência
múl�pla a doenças rumo a um manejo mais sustentável

CENARGEN -
Embrapa
Recursos
Gené�cos e
Biotecnologia

R$498.500,00

12 Fabian Borghe�
(65349685)

Modelagem da germinação e crescimento inicial de
plantas: subsídios para restauração e adaptação
climá�ca.

UnB -
Universidade
de Brasília

R$456.900,00

13 Guilherme Mar�ns
Gelfuso (65350329)

Obtenção de extratos de fungos endo��cos do Cerrado
para desenvolvimento de formulações nanoestruturadas
focadas no tratamento de carcinomas cutâneos, de
cabeça e pescoço

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

14 Jader Galba Busato
(65350630)

Soluções inova�vas para o manejo de resíduos orgânicos
no DF: o potencial da compostagem enriquecida e da
digestão anaeróbia na geração de bioinsumos agrícolas,
energia renovável e postos de trabalho, potencializando
ações da economia circular

UnB -
Universidade
de Brasília

R$495.300,00

15
João Henrique
Moreira Viana
(65350913)

Uso de células-tronco Mesenquimais e Vesículas
Extracelulares em aplicações terapêu�cas associadas à
biotecnologia da reprodução

CENARGEN -
Embrapa
Recursos
Gené�cos e
Biotecnologia

R$500.000,00

16 Joao Luiz Quaglito�
Durigan (65351038)

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA EM
REABILITAÇÃO E DESEMPENHO FUNCIONAL HUMANO

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

17 Luciano Paulino da
Silva (65351127)

Uso racional e sustentável de recursos biológicos para
nanobiofabricação de modelos biomimé�cos de
importância agropecuária e agroindustrial

CENARGEN -
Embrapa
Recursos
Gené�cos e
Biotecnologia

R$500.000,00

18 Marcelo Henrique
Sousa (65351388)

Núcleo de Excelência em Nanotecnologia Verde Aplicada
à Agricultura e Meio Ambiente (NEX-NaVe)

UnB -
Universidade
de Brasília

R$499.700,00



30/08/2021 SEI/GDF - 66441609 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75710154&infra_siste… 8/12

19 Márcia Renata
Mortari (65351519)

Rede Neurobioprospecta Novos tratamentos
bioinspirados e associados à nanotecnologia, educação e
prevenção contra as Doenças Neurodegenera�vas

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

20 Maurício Machaim
Franco (65351713)

Edição genômica em células e embriões bovinos para
inserção de genes inse�cidas no locus H11 do genoma
bovino

CENARGEN -
Embrapa
Recursos
Gené�cos e
Biotecnologia

R$391.000,00

21
Rodrigo Gurgel
Gonçalves
(65352034)

Rede de Aplicação da Inteligência Ar�ficial em Doenças
Infectocontagiosas

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

22 Sandra Maria da Luz
(65352173)

Manufatura, caracterização mecânica e modelagem
numérica de material compósito híbrido para aplicação
em estruturas aeroespaciais

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

23 Simoni Campos Dias
(65352298)

Produção de a�vos biológicos em sistema biodegradável
para controle de insetos vetores de doenças de
importância na saúde pública

UCB -
Universidade
Católica de
Brasília

R$478.856,62

24
Renato Alves Borges Pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica em

sistemas de controle para CubeSats

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00
-65584026

25
André Luís Brasil
Cavalcante
(65346080)

Ferramenta de Tomada de Decisão para o
Aproveitamento Energé�co do Metano Gerado a Par�r
da Digestão Anaeróbica de Resíduos Sólidos Urbanos no
Aterro Sanitário de Brasília/DF.

UnB -
Universidade
de Brasília

R$499.577,40

26 Betania Ferraz
Quirino (65346463)

Produção e aplicação de enzimas como a�vo na
bioeconomia

EMBRAPA -
Embrapa
Agroenergia

R$500.000,00

27 Luiz Antonio Ribeiro
Junior (65347970)

Design e Estudo de Novos Materiais para o
Desenvolvimento de Aplicações para Conversão de
Energia: Uma Abordagem Teórico-Experimental

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

28
Arminda Moreira de
Carvalho
(65349567)

Modelagem da evolução do carbono, nitrogênio e N2O
para iden�ficar sistemas de produção agrícola com alto
potencial de mi�gação de GEE no Cerrado do DF

EMBRAPA -
Empresa
Brasileira de
Pesquisa
Agropecuária

R$500.000,00

29 Ieda de Carvalho
Mendes (65350485)

SAÚDE DO SOLO PARA A INSERÇÃO ESTRATÉGICA E
COMPETITIVA DA AGRICULTURA DO DF E DO BRASIL NA
BIOECONOMIA MUNDIAL

EMBRAPA -
Empresa
Brasileira de
Pesquisa
Agropecuária

R$497.520,00

30 Marcelo de Macedo
Brigido (65351270)

Núcleo de Estudos de Viroses Emergentes do DF:
Isolamento e Caracterização de an�corpos monoclonais
com ação neutralizante contra SARS-CoV-2, ZIKV e DENV

UnB -
Universidade
de Brasília

R$499.721,00

31
Maria Esther de
Noronha Fonseca
Boiteux (65583797)

Caracterização Genômica em ampla escala de patógenos
e pragas do tomateiro e da alface no Distrito Federal e
mobilização de genes de resistência para controle via
melhoramento gené�co clássico e/ou biotecnológico

EMBRAPA -
Empresa
Brasileira de
Pesquisa
Agropecuária

R$430.000,00

32
Taygoara Felamingo
de Oliveira
(65352538)

Estudo do escoamento a jusante de arranjos de turbinas
livres de eixo horizontal.

UnB -
Universidade
de Brasília

R$500.000,00

33 Danglei de Castro
Pereira (65347088)

Núcleo de Estudos de historiografia literária do Centro-
Oeste: historiografia, cânone e o marginal

UnB -
Universidade
de Brasília

R$413.080,98

34 Mariana de Souza Estratégia para o avanço da Bioeconomia no DF baseada UnB - R$485.100,00
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Castro (65348092) no uso de pep�deos de defesa de an�bios como
protó�pos de fármacos voltados ao controle de
microrganismos e à modulação do processo de
cicatrização

Universidade
de Brasília

35 Wagner
Fontes (65352668)

Influência do Treinamento de Força com Restrição do
Fluxo Sanguíneo na Recuperação Após Retorno de
Exposição à Microgravidade: Avaliação da Resposta
Funcional, Morfológica e Molecular de Músculos,
Meniscos e Neutrófilos

UnB -
Universidade
de Brasília

R$116.250,00

DELIBERAÇÃO: Considerando o Relatório 44 65562052, que apresenta a lista de todos os projetos
analisados e dos que foram aprovados na Etapa I - Homologação Inicial; Considerando que a lista
mencionada foi aprovada pelo CONDIR e devidamente publicada; e Considerando o Relatório
45 65633527, que apresenta a lista dos recursos; O Conselho Diretor acatou integralmente a proposta
apresentada pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação e acatou os  12  (doze) recursos
apresentados. PAUTA V - Deliberação quanto à disponibilidade orçamentária para o Edital02/2021
- Selecionar propostas para patrocínio de eventos e ações voltadas para a disseminação cien�fica,
tecnológica e de inovação no âmbito do sistema de ciência, tecnologia e inovação do Distrito Federal,
bem como para a população e demais setores da sociedade. 00193-00000096/2021-92. Considerando
que o Edital em tela conta com recursos previstos no valor total de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), distribuídos pelas propostas aprovadas e mediante disponibilidade orçamentária e
financeira da FAPDF, com limite máximo de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por
projeto. Considerando que a seleção da proposta não implica a aprovação do valor solicitado e ainda, que
a FAPDF reserva o direito de decidir o valor do patrocínio des�nado a cada projeto, conforme as
contrapar�das oferecidas e negociação entre as partes. Considerando a necessidade de atendimento
ao Edital 02/2020 - Seleção Pública de Propostas de Extensão, proposta oriunda do Decanato de Extensão
da Universidade de Brasília, para realização de edital da FAP/DF, específico para apoiar projetos e
programas de extensão no âmbito do Distrito Federal (O�cio nº 11/2019 -26665441) 00193-
00000848/2019-09. Considerando que a necessidade orçamentária para atendimento concomitante a
ambos os projetos, extrapolam o orçamento reservado para o plano de trabalho 19.573.6207.2786.0009
- Difusão de Ciência e Tecnologia e Inovação - Mobilidade , Organização e Patrocínio de Eventos-Distrito
Federal.

VALOR ATUAL VALOR DA REDUÇÃO VALOR APÓS REDUÇÃO

R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

DELIBERAÇÃO: Considerando a avaliação realizada pela unidade técnica; Considerando a
necessidade de atendimento a demandas prioritárias, convergentes com a missão ins�tucional desta
Fundação, o Conselho Diretor acatou integralmente a sugestão da Superintendência de Ciência,
Tecnologia e Inovação. PAUTA VI - Documento de oficialização de demanda PROCESSO 04008-
00000550/2021-24 – PEDIDO DE DELIBERAÇÃO Projeto: Programa de laboratórios inseridos em carretas
transportáveis - de robó�ca, programação (TECMOB) Tipo de Projeto:  Documento de Oficialização de
Demanda - DOD (65292909) Demandante:  Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI Valor: R$
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais reais) Período de execução previsto: podendo parte
deste valor ser liquidado no exercício de 2021 e o restante nos mesmos moldes durante o exercício de
2022 e/ou 2023. Ementa/ Descrição: A condução de uma pesquisa e uma avaliação de polí�ca pública
u�lizando como base uma ação i�nerante e com capacidade para oferta de ensino em ambientes ao ar
livre - por meio de laboratórios inseridos em carretas transportáveis - de robó�ca, programação e novas
tecnologias em zonas periféricas e de baixa renda no Distrito Federal. As unidades móveis também
devem ser equipadas para  oferta de cursos especializados em novas tecnologias nas Regiões
Administra�vas do Distrito Federal de forma a atender prioritariamente crianças e jovens de 6 a 18 anos
com cursos que u�lizam tecnologias digitais, es�mulando o surgimento de talentos digitais, de crianças e
jovens que estejam habilitados para oferecer soluções rápidas e eficientes, com poder de adaptação e
crescente vontade de aprender.  Pontos de Atenção: O DOD, foi analisado à luz da Resolução n° 04 do
Conselho Superior da FAPDF, de 09 de fevereiro de 2021. a) Admissibilidade: Análise realizada pela
COOTEC. Aprovado. (65762354) b) Técnica: Análise realizada pela COOTEC. APROVADO. (65762525) c)
Especialista:  Análise técnica Ad Hoc do DOD. Os projetos de pesquisa propostos serão analisados por
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consultores ad hocs credenciados por meio de chamamento público, instrumento este constante do
processo SEI GDF 00193-00000489/202. Recomendação de atendimento Unidade técnica: Chamada
Pública no âmbito do Edital nº 04/2020 - Desafio DF. 65762525. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor  pela
aprovação do referido DOD e pelo lançamento da Chamada Pública do  Programa de laboratórios
inseridos em carretas transportáveis - de robó�ca, programação (TECMOB) .PAUTA VII
-  PROCESSO 00020-00029336/2019-06  – ANÁLISE DE RECURSO DA ETAPA I -
HABILITAÇÃO Projeto:  “Inteligência Ar�ficial em Execução Fiscal” – PGDF Tipo de Projeto:  Documento
de Oficialização de Demanda - DOD (41117329) Demandante: Procuradoria-Geral do Distrito
Federal Valor: R$ 3.500.000,00 (três milhões, e quinhentos mil reais) Período de execução previsto: 
Março/2021 a até a contratação dos pesquisadores (prevista conforme cronograma para janeiro de
2022) Ementa/ Descrição: Desenvolvimento do Projeto "Inteligência Ar�ficial em Execução Fiscal" -
soluções computacionais que apliquem métodos de aprendizado de máquina, incluindo aprendizado
estruturado profundo, para auxílio na condução e resolução dos processos de execução fiscal, com
respec�va capacitação dos servidores públicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (“PGDF”) e
repasse de conhecimento do trabalho desenvolvido para gestão eficiente, eficaz e efe�va do Contencioso
Tributário e do Regime de Cobrança Judicial da Dívida A�va do Distrito Federal. Resultado preliminar da
etapa de habilitação: Foram subme�das 03(três) propostas subme�das, sendo 2 (duas) habilitadas e uma
inabilitada, conforme relatório do resultado de habilitação (64785795), o proponente inabilitado Fabricio
Ataides Braz, apresentou recurso em tempo hábil conforme previsto no cronograma, é será analisa pelo
CONDIR, com a situação exposta do relatório (66317824).  

 Caso o recurso seja acatado  o resultado Final, segue abaixo:

RESULTADO FINAL ETAPA I - HABILITAÇÃO

Nº PROPONENTE RESULTADO 
1 Antônio Carlos da Silva Senra Filho HABILITADO
2 Fabricio Ataides Braz HABILITADO
3 Ricardo Silva Carvalho HABILITADO

DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor acatou a jus�fica�va apresentada pelo proponente e acatou
integralmente o relatório técnico apresentado pela Superintendência de Ciência, tecnologia e Inovação,
homologando assim, o resultado final da Etapa I - Habilitação da chamada em tela. . PAUTA VIII:  Edital
Nº 02/2021 - Patrocínio  00193-00000096/2021-92 - Homologação de resultado final da
proposta. RESUMO DA PROPOSTA, PROCESSO SEI 00193-00000251/2021-71,
Evento/proposta: Simpósio Inovapol de Cibersegurança 2021. Proponente: Major Tom (CNPJ:
07.064.385/0001-08). Obje�vo do evento: Aumentar a segurança ciberné�ca no Brasil por meio da
atualização tecnológica das forças da segurança pública brasileira e sua interação com os principais
pensadores e desenvolvedores de soluções de cibersegurança – nacionais e internacionais. Público-
alvo: Autoridades de governo na área de Segurança Pública, profissionais e servidores públicos dedicados
à segurança pública, empresários interessados em propor soluções, pesquisadores e desenvolvedores,
demais pessoas interessadas em tecnologia e segurança pública.1. PRESENCIAL: cerca de 180 pessoas
destacadas pelos parceiros temá�cos dentre peritos criminais civis e federais, delegados da polícia civil e
policiais rodoviários federais de todo o país.2. REMOTO: audiência prevista durante e após a transmissão
é de 50.000 pessoas em todo o Brasil. Modalidade do evento: nacional e híbrido
(virtual/presencial), Local de realização: Ministério da Jus�ça, Previsão de início do
projeto: 29/09/2021, Previsão de término do projeto: 30/09/2021, Valor global do evento: R$
513.027,95 (quinhentos e treze mil, vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), Valor da cota de
patrocínio solicitada: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - 38,98% do total. DELIBERAÇÃO: O Conselho
Diretor, revisando o processo, deliberou pelo não seguimento da proposta por não se enquadrar no
interesse estratégico da Fundação neste momento. INFORME da Superintendência de Ciência,
Tecnologia e Inovação: 1 - PROCESSO  00121-00000175/2020-20  –  Divulgação do resultado preliminar
da etapa de habilitação Projeto: Polí�cas para Mulheres Baseadas em Evidências no DF. Tipo de
Projeto:  Documento de Oficialização de Demanda - DOD (34741136) Demandante: Companhia de
Planejamento do Distrito Federal Valor: R$ 254.400,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos
reais)  Período de execução previsto: Maio/2021 até a contratação dos pesquisadores (prevista conforme
cronograma para novembro de 2021) Ementa/ Descrição: Selecionar pesquisadores que atendam aos
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requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I desta Chamada, para concessão de bolsas de
pesquisa referente ao Projeto “Polí�cas para Mulheres Baseadas em Evidências no DF”, a ser
implementado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal em parceria com a Secretaria de
Estado da Mulher. Resultado preliminar da etapa de habilitação: Foram subme�das 13(treze) propostas
subme�das, sendo 12(doze) habilitadas e uma inabilitada, conforme relatório do resultado de habilitação
(65870889), as habilitações foram feitas no processo:  

Total de propostas  Habilitadas Inabilitadas
13 12 1

2 - PROCESSO 04005-00000075/2020-90  – Divulgação do Publicação do resultado da Etapa I-
Habilitação Projeto: PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O JUDICIÁRIO: APLICAÇÃO NA
JUSTIÇA FEDERAL  Tipo de Projeto:  Documento de Oficialização de Demanda - DOD
(34741136) Demandante: Diretoria de Negócios, Ciência, Tecnologia e Inovação da BIOTIC S/A - Jus�ça
Federal De Primeiro Grau no Distrito Federal Valor: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) Período de
execução previsto: Maio/2021 até a contratação dos pesquisadores (prevista conforme cronograma para
novembro de 2021) Ementa/ Descrição: Desenvolvimento de um Núcleo de Inteligência Ar�ficial (IA), em
parceria com a BIOTIC S/A e a Jus�ça Federal, com foco no poder Judiciário e os atores a este
relacionados com o obje�vo de integrar a cadeia de inovação em torno do processo de transformação
digital em curso nas diferentes esferas deste poder, por meio da promoção de ações visando o  apoio ao
ecossistema de inovação tecnológica, incluindo construção de soluções com base na pesquisa,
capacitação e empreendedorismo que contribuam para  processos de melhoria constante no âmbito do
judiciário. Resultado preliminar da etapa de habilitação: Foram subme�das 06(seis) propostas
subme�das, sendo 3 (três) habilitadas e 3 (três) inabilitadas, conforme relatório do resultado de
habilitação (66488007), e tabela abaixo:

Total de propostas  Habilitadas Inabilitadas
06 03 03

3 - AVISO DE CONSULTA PUBLICA, publicada no DODF nº 141, em 28 de julho de 2021: A -Minuta
de Edital específico para execução do Programa de Desenvolvimento da Pós Graduação - PDPG,  apoiar,
por meio da concessão de bolsas, a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação “Stricto
Sensu” – Mestrado e Doutorado, no Distrito Federal de Ins�tuições publicas ou privadas, ins�tuições de
Ensino Superior – IES que possuam programas próprios e/ou daquelas que possuam convênios com as
IES. 00193-00000512/2021-52. B - Minuta de Edital específico para execução do Programa Ins�tucional
de Colaboração e Formação de Redes de Pesquisas - FAP CONECTA DF, que visa a Seleção Pública de
Propostas de Ins�tuições de Ensino e Pesquisa ou de Ins�tuições de Pesquisas, sediadas no Distrito
Federal, para colaboração e ou formação de redes de pesquisas, por meio do fomento à organização ou
promoção de eventos, par�cipação em eventos, par�cipação em cursos de curta duração, par�cipação
em visitas técnicas e à par�cipação de pesquisador estrangeiro. 00193-00000511/2021-16. C -Minuta
de Edital específico para execução do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica -PIBIC,
que tem por obje�vos Incen�var e apoiar a polí�ca de Iniciação Cien�fica desenvolvida nas Ins�tuições
de Ensino ou Pesquisa e nos Ins�tutos Federais de Educação, por meio da concessão de bolsas de
Iniciação Cien�fica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa cien�fica, tecnológica e de
inovação; despertar vocação, contribuir para a formação cien�fica, incen�var novos talentos entre
estudantes de graduação; contribuir para reduzir o tempo médio de �tulação de mestres e doutores;
es�mular uma maior ar�culação entre a graduação e a pós-graduação; es�mular pesquisadores
produ�vos a envolverem alunos de graduação nas a�vidades cien�ficas, tecnológicas e de inovação;
proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos
de pesquisa, bem como es�mular o desenvolvimento do pensar cien�ficamente e da cria�vidade,
decorrentes das condições criadas; ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura cien�fica,
tecnológica e de inovação. 00193-00000510/2021-63. D - Minuta de Edital específico, no âmbito
do Convênio n° 794486/2013 (número na Plataforma +Brasil an�go SICONV) celebrado entre esta
Fundação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq), que tem por
objeto a implementação do PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA  - PRONEX, no Distrito
Federal. 00193-00000509/2021-39. E - Minuta de Edital específico, no âmbito do Convênio nº
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794.075 (número na Plataforma +Brasil an�go SICONV) celebrado entre esta Fundação e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq), que tem por objeto a
implementação do Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores/Programa Primeiros Projetos
- PPP, no Distrito Federal. 00193-00000497/2021-42. 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, 28 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LUDIMILA GONÇALVES DA CRUZ - Matr. 1693200-5,
Chefe de Gabinete, em 09/08/2021, às 17:00, 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 RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Cien�fico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 10/08/2021, às 07:20,
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 ENIO OLIVEIRA - Matr. 1701316-X, Superintendente
da Unidade de Administração Geral, em 10/08/2021, às 10:09, 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, Vice-Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em
10/08/2021, às 11:09, 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 MARCO ANTONIO COSTA JUNIOR- Matr: 1698857-4,
Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 10/08/2021, às
11:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 10/08/2021, às 12:06, 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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