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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

 

ATA

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –
FAPDF. Às 16h30 do dia 25 de março 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, Enio Oliveira,
Superintendente da Unidade de Administração Geral (SUAG); Renata de Castro Vianna, Superintendente de
Ciência, Tecnologia e Inovação (SUCTI); 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 Nº 02/2021 - PATROCÍNIO SELEÇÃO PÚBLICA DE
PROPOSTAS PARA PATROCÍNIO PELA FAPDF - 00193-00000251/2021-71. Simpósio Inovapol de
Cibersegurança 2021  - Conforme a lista de checagem 58285629 providenciada durante a ETAPA I –
HABILITAÇÃO, a ins�tuição proponente MAJOR TOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA CNPJ:
07.064.385/0001-08, encontra-se habilitada. 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. 3. ALCANCE CONTEÚDO: Além
da transmissão, os conteúdos do evento serão individualizados por tema e distribuídos individualmente pela
rede de inovação INOVAPOL, aumentando a vida ú�l e a audiência da ação. A previsão é de no mínimo 500
visualizações para cada conteúdo impulsionado individualmente, somando outras 5.000
visualizações. Modalidade do evento: nacional e híbrido (virtual/presencial). Local de realização: Ministério
da Jus�ça, Brasília-DF Previsão de início do projeto: 29 de setembro de 2021. Previsão de término do projeto:
30 de setembro de 2021. Custo do evento: R$ 513.027,95 (quinhentos e treze mil vinte e sete reais e noventa
e cinco centavos). Cota de patrocínio solicitada: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Proposta:
58284219. Checklist de documentos: 58285629. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pelo
prosseguimento da proposta com a ressalva de reanalise se perdurar as restrições devido a Pandemia, na
data de realização do evento. PAUTA II: EDITAL 03/2021 - DEMANDA INDUZIDA - minuta de Edital para
Seleção Pública de Propostas de Pesquisa Cien�fica, Tecnológica e Inovação - Programa de Fomento
Estratégico nas Macros Àreas: �c, economia cria�va, biotecnologia, ciência, gestão e governo digital, 00193-
00000259/2021-37. A Superintendente Cien�fica, Renata Vianna, apresentou o  Edital de Demanda induzida
que obje�va apoiar projetos de pesquisa cien�fica, tecnológica ou de inovação, mediante apoio financeiro,
nas seguintes áreas: TIC: Cidades Inteligentes; EduTech; Games; Fintech; Energia Limpa; Construtech; Saúde;
Health Tech; Agro Tech; Tecnologias Sociais; Legal Tech/Law Tech; Jogos Educa�vos; Biotecnologia: Cidades
Inteligentes; Energia Limpa; Health Tech; Agro Tech; Tecnologias Sociais; Ciência, Gestão Pública/Governo
Digital: Cidades Inteligentes; Edutech; Fintech; Energia Limpa; Health Tech; Tecnologias Sociais; Legal
Tech/Law Tech; Jogos Educa�vos; Gov Tech; Economia Cria�va: Cidades Inteligentes; Edutech; Games;
ConstruTech; Tecnologias Sociais; Jogos Educa�vos; Tecnologia e Inovação em Turismo. Para o referido edital
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requer-se o orçamento de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), des�nado para despesas de capital e
custeio, conforme proposto e aprovado no plano de trabalho. O valor global é para fomento de propostas
que devem estar inseridas nas faixas de valores abaixo especificadas:

FAIXA PROJETO PERFIL DOS PESQUISADORES PARTICIPANTES

 

A
Até R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais)

pesquisadores que ob�veram o �tulo de doutor a par�r de
2010 (inclusive), exceto os bolsistas de produ�vidade, CNPq
níveis 1 e 2

(PQ, DT).

 

B

De R$ 400.001,00 (quatrocentos mil
e um reais) a R$ 700.000,00
(setecentos mil

reais)

pesquisadores que ob�veram o �tulo de doutor a par�r de
2010 (inclusive), exceto os bolsistas de produ�vidade, CNPq
níveis 1 e 2

(PQ, DT).

 

C

De R$ 700.001,00 (setecentos mil e
um reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de

reais)

pesquisadores doutores, exceto os bolsistas de
produ�vidade, CNPq nível 1 (PQ, DT).

DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pela aprovação do EDITAL 03/2021 - DEMANDA INDUZIDA  na
sua integralidade. Pauta III: 00193-00000229/2021-21 EDITAL 04/2021 - Proposta de Lançamento de Edital
de Demanda Espontânea. A Superintendente Cien�fica, Renata Vianna, apresentou o referido Edital que tem
como obje�vo: Incen�var e apoiar a pesquisa cien�fica, tecnológica e de inovação, bem como a interação de
modo a contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal, público-alvo: Pesquisadores doutores
vinculados às ins�tuições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, ins�tutos, centros de pesquisa,
disponibilidade de recursos: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com origem na FAPDF. Valores de
projetos:

FAIXA PROJETO PERFIL DOS PESQUISADORES
PARTICIPANTES

1 Até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
podendo participar pesquisadores que obtiveram o
título de doutor a partir de 2010 (inclusive), exceto os
bolsistas de produtividade, CNPq níveis 1 e 2 (PQ, DT)

2 De R$ 35.001,00 (trinta e cinco mil e um reais)
até R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

podendo participar pesquisadores doutores, exceto os
bolsistas de produtividade, CNPq nível 1 (PQ, DT).

3 De R$ 70.001,00 (setenta mil e um reais) até
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)

podendo participar pesquisadores doutores,
incluindo os bolsistas de produtividade, CNPq níveis 1
e 2 (PQ, DT).

 DELIBRAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pela aprovação do Edital  04/2021 - Demanda Espontânea em
sua integralidade. PAUTA IV:  DELIBERAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS – Comunicado divulgado
no site da FAPDF: Diante do estabelecimento do teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os
órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, realizado pelo Decreto 41.841, de

https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021%7C02_Fevereiro%7CDODF%20014%2026-02-2021%20EDICAO%20EXTRA%20A%7C&arquivo=DODF%20014%2026-02-2021%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf
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26 de fevereiro de 2021, a FAPDF informa que suas a�vidades e atendimentos presenciais estão suspensos
até nova determinação do governo distrital. As medidas são necessárias à con�nuidade do funcionamento da
administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19.O Protocolo da Fundação permanecerá
fechado e, para não haver prejuízos ao público, os prazos de entrega de prestação de contas serão
prorrogados por 15 dias. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pela retomada do atendimento
presencial para entrega de documentação, via protocolo �sico, todas as segundas e quintas-feiras das 10h
ás 16h, ficando assim revogada a prorrogação da entrega de prestação de contas no�ciada no site da
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, ressaltando que o pesquisador poderá optar pelo envio
da documentação pelo e-mail: prestacaodecontas@fap.df.gov.br, observando o checklist proposto por esta
Fundação. 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, 25 de março de
2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Cien�fico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 12/04/2021, às 08:32,
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 13/04/2021, às
10:26, 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
13/04/2021, às 10:57, 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 13/04/2021, às 11:44, 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 13/04/2021, às 13:31, 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 13/04/2021, às 13:40, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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