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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

 

ATA

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –
FAPDF. Às 14h30 do dia 22 de setembro do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se para o Conselho Diretor
desta Fundação, sob a Presidência do Diretor - Presidente: Marco Antônio Costa Júnior. Registrou-se a
presença dos seguintes Conselheiros: 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. Ausente jus�ficadamente Paulo Nicholas de Freitas Nunes (Diretor Vice-
Presidente). Conferido o quórum regimental, o Diretor-Presidente declarou aberta a reunião. PAUTA
I: Evento/Proposta: III ENCONTRO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL:
INOVAÇÕES E REFLEXÕES PARA UM MUNDO PÓS PANDEMIA (INOVA-TEC) (69010925). Processo: 00193-
00000668/2021-33. Solicitante: ATHENA ILSE PFEILSTICKER RIBAS AFONSO. Período: 19 a 21 DE
NOVEMBRO DE 2021 - via Youtube. Obje�vo: Promover  a popularização da ciência e tecnologia através
da integração entre 3 pilares, sendo eles: ciência, inovação tecnológica e economia. O evento visa
es�mular a reflexão sobre as mudanças e disrupções causadas pela pandemia, principalmente no âmbito
da saúde pública e pesquisas biomédicas. Além disso, visa o fortalecimento do setor produ�vo de alta
complexidade relacionado à saúde e medicina, e a sua integração com a academia, es�mulando a
inovação cien�fica e o empreendedorismo cien�fico na região Centro-Oeste do Brasil. Busca-se integrar
os pesquisadores e suas pesquisas com a sociedade, explicitando a sua contribuição para o
desenvolvimento do país e sua importância e valor social. Dentro desse contexto, o evento tem como
obje�vo valorização de minorias na ciência, es�mulo de empreendedorismo, importância de parcerias
internacionais e inserção da sociedade na discussão de novas tecnologias e como essas nos afetam.
Público-alvo: estudantes, pesquisadores, empreendedores e diversos profissionais das áreas de
Medicina, Biomedicina, Engenharias, Ciência dos Materiais, Biologia, Metalurgia, Física, Farmácia, Ciência
Forense, Química e as mais varadas áreas da informá�ca como inteligência ar�ficial e tecnologias
assis�das. Valor global do evento: R$ 506.461,00 (quinhentos e seis mil quatrocentos e sessenta e um
Reais). Valor solicitado do patrocínio à FAPDF: R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), representando
39,48% (trinta e nove vírgula quarenta e oito por cento) do valor global do evento. Lista de checagem
(Documental): Habilitada na Etapa I (69011094). Parecer do Comitê Interno de Patrocínio - CINP
(69937950): " Sugestão de não aprovação da proposta de patrocínio diante do fato de que se trata de um
evento com caráter acadêmico e cien�fico, o que foge dos obje�vos estratégicos do patrocínio, além dos
números apresentados não apresentarem resultados do que se espera". DELIBERAÇÃO: O Conselho
Diretor chancelou as considerações do Comitê Interno de Patrocínio, declinando em patrocinar com
qualquer valor ao III ENCONTRO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL:
INOVAÇÕES E REFLEXÕES PARA UM MUNDO PÓS PANDEMIA (INOVA-TEC). PAUTA II: Evento/Proposta:
DIÁLOGOS CRINGE - DIÁLOGOS INTERGERACIONAIS EM PROL DO ECOSSISTEMA DE TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DO DF E RIDE (69050724), processo: 00193-00000666/2021-44. Solicitante: ASSOCIAÇÃO
BRASILIENSE PARA ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO - ABRAHSD. Período: 09 de julho a 01 de
outubro DE 2021 - Digital: redes sociais, buscadores (Google) e aplica�vos de videoconferência |
Semipresencial: transmissão do colóquio ao vivo, com a par�cipação on-line do público. Obje�vo:
Inves�gar os impactos que diálogos e estudos intergeracionais exercem sobre o desenvolvimento do
ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do DF e RIDE. Público-alvo: Público-alvo es�mado de
par�cipação em todo evento: 10% da população do Distrito Federal e RIDE. O que segundo o proponente
corresponde a 398.095 pessoas, divididos em público em geral, especialistas, pesquisadores, lideranças e
formadores de opinião. Previsão de público esperado de 250 pessoas. Valor global do evento: R$
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278.400,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos Reais). Valor solicitado do patrocínio à FAPDF:
R$ 278.400,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos Reais), representando do valor global do
evento de 100% (cem por cento). Lista de checagem (Documental): Habilitada na Etapa I (69050902).
Parecer do Comitê Interno de Patrocínio - CINP (69933691): Constatou-se que o proponente não conta
com outros patrocinadores e busca, junto à FAPDF, o valor total para a realização do evento, situações
que ferem as disposições do edital. Sugestão de não aprovação da proposta de patrocínio diante do não
atendimento à regras do edital vigente. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor chancelou as considerações
do Comitê Interno de Patrocínio, declinando em patrocinar com qualquer valor ao DIÁLOGOS CRINGE -
DIÁLOGOS INTERGERACIONAIS EM PROL DO ECOSSISTEMA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF E
RIDE. PAUTA III: Evento/Proposta: FÓRUM DE ADVOCACY E IMPACTO 2021 (68999874), processo:
00193-00000667/2021-99. Solicitante: IMPACT HUB BRASILIA LTDA. Período: 19, 20 e 21 de Outubro de
2021 - Transmissão online via canal do YouTube. Obje�vo: O obje�vo geral do Fórum é sensibilizar e
aprofundar o espírito crí�co de tomadores de decisão e cidadãos interessados, de modo a contribuir com
fortalecimento de projetos que promovam mudanças ins�tucionais, comportamentais e sistêmicas para
que o país possa realmente resolver problemas sociais, econômicos e ambientais. Público-
alvo: Profissionais de ins�tuições sociais independentes que atuam com projetos de advocacy, lideranças
de inicia�vas, cole�vos ou movimentos sociais e de base; Pesquisadores e demais estudantes que se
interessam por advocacy; profissionais de RSC, Relgov e comunicação de empresas e/ou fundações
empresariais, filantropos; Inves�dores sociais que desejam inves�r em causas, mudanças estruturais e
ações de advocacy; C-level de grandes empresas, fundações e organizações não governamentais
interessados em advocacy, gestores públicos, gestores do 3º setor, en�dades
intermediárias, empreendedores, outros atores relevantes que estão ou pretendem engajar-se com a
temá�ca, e entusiastas em geral. Previsão de público esperado de 300 pessoas. Valor global do
evento:  R$ 110.000,00 (cento e dez mil Reais) . Valor solicitado do patrocínio à FAPDF: Foram ofertadas
três opções sem indicação específica: Cota Ouro - R$ 30.000,00 (trinta mil Reais) - Cota Prata - R$
20.000,00 (vinte mil Reais) - Cota Bronze - R$ 10.000,00 (dez mil Reais). Lista de checagem
(Documental): habilitada na Etapa I (69000086). Parecer do Comitê Interno de Patrocínio - CINP
(69935614): Sugestão de não aprovação da proposta de patrocínio diante do baixo potencial de
visibilidade em virtude do tema e do público-alvo muito específicos. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor
chancelou as considerações do Comitê Interno de Patrocínio, declinando em patrocinar com qualquer
valor ao FÓRUM DE ADVOCACY E IMPACTO 2021. PAUTA IV: Evento/Proposta: 7º SEMINÁRIO
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO - 7º SENAU (69778472),
processo: 00193-00000732/2021-86. Solicitante: Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e
Tecnológicos – FINATEC. Período: 20, 21 e 22 de Outubro de 2021, 100% (cem por cento) virtual.
Obje�vo: O “7º SeNAU* tem por obje�vo principal discu�r de modo transversal, interdisciplinar e
inovador o contexto atual relacionado ao campo de atuação de Arquitetura e Urbanismo — incluindo as
consequências da Pandemia de Covid-19 e da atual conjuntura polí�co-social do país —, promovendo o
debate sobre o papel das associações e de en�dades e suas redes no campo da arquitetura e urbanismo,
em diálogo com os processos estabelecidos nas diversas esferas de produção do espaço e na formação
con�nuada de profissionais. Com base nessa temá�ca, o “7º SeNAU” também busca levantar
compromissos e metas da ANPARQ para os próximos anos para fortalecimento da Área de Arquitetura e
Urbanismo na Pós-graduação, diante do atual contexto de impasses e do quadro de complexidade das
demandas sociais. Público-alvo:  43 atualmente credenciados pela Capes, sendo 33 desses filiados à
ANPARQ, professores e estudantes de Pós-graduação da ins�tuição realizadora, bem como será efe�vado
convite aberto a público em geral por meio de redes sociais e sites apoiadores (Portal Vitruvius). Previsão
de público esperado de 300 par�cipantes. Valor global do evento: 71.449,00 (setenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e nove Reais). Valor solicitado do patrocínio à FAPDF: R$ 61.449,00 (sessenta
e um mil quatrocentos e quarenta e nove Reais). Lista de checagem (Documental): habilitada na Etapa I
(69778641). Parecer do Comitê Interno de Patrocínio - CINP (69930933): Sugestão de não aprovação da
proposta de patrocínio diante do fato de que trata-se de um evento com caráter acadêmico, o que foge
aos obje�vos estratégicos do patrocínio. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor chancelou as considerações
do Comitê Interno de Patrocínio, declinando em patrocinar com qualquer valor ao 7º SEMINÁRIO
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO - 7º SENAU. PAUTA
IV: Evento/Proposta: IMPACTO DIGITAL - CONECTIVIDADE PARA TRANSFORMAR REALIDADES, NEGÓCIOS
E CIDADÃOS (69474716), Processo: 00193-00000711/2021-61. Solicitante: Metrópoles Mídia e
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Comunicação S/A. Período: 28 de outubro de 2021, das 10h00 às 19h00m. Modalidade do
evento: Presencial com transmissão on-line. Local de realização: SEBRAE LAB - Residência Oficial da
Granja do Torto - Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, Lote 4, DF. Obje�vo: Abordar os impactos da
transformação digital nos processos de empresas, do governo e nas relações com o público. O evento
contará com convidados de renome no assunto e terá 6 painéis de debate, que vão abordar os eixos
temá�cos: Governo e cidades inteligentes, Varejo e Setor Financeiro, Educação, Saúde, Comunicações e
ESG. A intenção é promover discussões que impactem diferentes entes da sociedade; compar�lhar
conteúdo relevante para o crescimento das organizações; disseminar tendências em diferentes áreas; e
fazer um diagnós�co de setores estratégicos. Público-alvo: sem informação. Valor global do evento: R$
1.090.500,00 (um milhão, noventa mil e quinhentos Reais). Valor solicitado do patrocínio à FAPDF: R$
100.000,00 (cento mil Reais). Lista de checagem (Documental): habilitada na Etapa I (69474896). Parecer
do Comitê Interno de Patrocínio - CINP (69924304): Sugestão de aprovação da Cota de Patrocínio
solicitada no valor de R$ 100 mil, condicionada ao atendimento das ponderações indicadas
acima. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pelo patrocínio ao evento IMPACTO DIGITAL -
CONECTIVIDADE PARA TRANSFORMAR REALIDADES, NEGÓCIOS E CIDADÃOS com a cota de R$
100.000,00 (cem mil Reais), ressaltando as ponderações feitas pelo Comitê Interno de Patrocínio,
conforme exposto no Relatório Técnico (69924304) . Pauta VI:  Edital 03/2021 - Demanda Induzida
- 00193-00000259/2021-37. Solicitação de designação da Comissão de Seleção para Análise de Mérito
Técnico-Cien�fico dos projetos subme�dos pelo referido edital, conforme determina o Item 14.2.1., in
verbis: "Esta etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada por consultores ad hoc e por
uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da FAPDF e consis�rá na análise das
propostas habilitadas na Etapa I, quanto ao mérito técnico-cien�fico." A Superintendência de
Ciência,  sugere os seguintes servidores para a Comissão: Gilmar dos Santos Marques, matrícula
17009510; Veruska Alves de Lima e Silva, matrícula 16948491 e Rebeca de Lima Sebba,  matrícula
1700124-2. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou as indicações propostas
pela Superintendência de Ciência acerca da Comissão de Seleção para análise de mérito técnico-
cien�fico dos projetos subme�dos Edital 03/2021 - Demanda Induzida . Pauta VI: Edital 04/2021 -
Demanda Espontânea - 00193-00000229/2021-21. Solicitação de designação da Comissão de Seleção
para Análise de Mérito Técnico-Cien�fico dos projetos subme�dos pelo referido edital, conforme
determina o Item 16.2.1., in verbis: "Esta etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada
por consultores ad hoc e por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da FAPDF e
consis�rá na análise das propostas habilitadas na Etapa I, quanto ao mérito técnico-cien�fico." A
Superintendência sugere os seguintes servidores para a Comissão: Francisco Fernando Schlabitz -
matrícula 17004845; Jair Vasconcelos da Silva, matrícula 12003026 e Danilo da Silva Maciel, matrícula
16905601. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou as indicações propostas
pela Superintendência de Ciência acerca da Comissão de Seleção para análise de mérito técnico-
cien�fico dos projetos subme�dos Edital 04/2021 - Demanda Espontânea.  Pauta VII: Edital nº 03/2013,
alterado pelo Edital nº 06/2019 - Credenciamento de Fundações de Apoio, Ins�tuições de Ciência e
Tecnologia localizada no Distrito Federal e Organizações da Sociedade Civil sem fins lucra�vos, processo
SEI: 00193-00000862/2019-02. Renovação do Credenciamento. Proponente: Fundação de
Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos - FINATEC, representante legal: Augusto César de
Mendonça Brasil, após análise da documentação apresentada e de acordo com item 4.6 do Edital nº
03/2013, alterado pelo Edital nº 06/2019, a Superintendência de Ciência informa que a ins�tuição
proponente ESTÁ HABILITADA para o credenciamento, encaminhando os autos para decisão final deste
Conselho Diretor. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pela renovação do credenciamento
da Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos, conforme relatório da unidade técnica
(70467430) com vigência por dois anos, a contar de 27 de setembro de 2021, recomenda-se que a
Comissão executora do Convênio 03/2020  firmado entre a esta Fundação e a FINATEC, cujo objeto é a
a conjunção de esforços entre os par�cipes, por mútua cooperação técnico cien�fica, visando apoiar a
execução e o desenvolvimento de projetos e ações de Pesquisa, Inovação e Extensão des�nadas ao
combate do COVID–19, 00193-00000381/2020-22, solicite a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos
e Tecnológicos, a prestação de contas parcial do referido Convênio, com prazo de 30 dias para
cumprimento pela FINATEC. 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, 23 de setembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Cien�fico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 24/09/2021, às 17:32,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO COSTA JUNIOR- Matr: 1698857-4,
Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em 24/09/2021, às
17:39, 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 24/09/2021, às 17:43, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ENIO OLIVEIRA - Matr. 1701316-X, Superintendente
da Unidade de Administração Geral, em 24/09/2021, às 17:46, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUDIMILA GONÇALVES DA CRUZ - Matr. 1693200-5,
Chefe de Gabinete, em 24/09/2021, às 17:51, 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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