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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

 

ATA

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal –
FAPDF. Às 14 horas, do dia 22 de Junho do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões, localizada no 3º
andar, do Bloco B, na Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico - BIOTIC,  reuniu-se  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: Edital Nº 02/2021 - Patrocínio Seleção Pública de Propostas para Patrocínio pela FAPDF - 00193-
00000096/2021-92 e 00193-00000154/2021-88 - Evento/proposta: 50º Congresso Brasileiro de Geologia,
proponente: Sociedade Brasileira de Geologia - SBG (62.916.366/0010-53); ementa (sumário execu�vo da
proposta):  63458374, proposta (original com todos os elementos): 63076223; lista de checagem(da
documentação): 63077944; despacho de inabilitação: 63474207; modalidade do evento: virtual -
regional/nacional; local de realização: plataforma virtual;  previsão de início do projeto: 28/06/2021;
previsão de término do projeto: 30/06/2021; valor global do evento: R$ 726.681,40 (setecentos e vinte e
seis mil, seiscentos e oitenta e um Reais e quarenta centavos); valor da cota de patrocínio solicitada à
FAPDF: R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) (27,52%) . Obje�vo do evento: O 50º Congresso Brasileiro de
Geologia (50º CBG) tem como obje�vo central congregar a comunidade geológica e difundir novas
descobertas e avanços recentes no conhecimento cien�fico e tecnológico nas diversas áreas das
Geociências, por meio da divulgação de sua produção técnico-cien�fica; público-alvo: empreendedores
de startups, inves�dores, estudantes, corporações e todas as pessoas interessadas pela temá�ca de
inovação, profissionais (da indústria, comércio e serviços), pesquisadores, professores, estudantes
(graduação e pós-graduação) de diversas áreas de conhecimento e da comunidade em geral, interessados
nos temas que envolvam as Geociências, seja na área aplicada ou teórica/acadêmica. Do mesmo modo,
par�cipam do evento funcionários de empresas e órgãos públicos e privados, além de organizações não
governamentais vinculadas às Geociências. Apresentamos a conclusão do Comitê Interno de
Patrocínio: Concluímos que o evento é muito mais voltado para a comunidade cien�fica visando à difusão
de conhecimento no âmbito da ciência do que visando à difusão da tecnologia e inovação. Nesse
contexto, acreditamos que o evento seria adequado ao fomento finalís�co da FAPDF, em âmbito de edital
de apoio a promoção de eventos cien�ficos, e não em contexto de patrocínio. Consideremos, ainda, que,
embora haja a promoção por núcleo de Brasília, o público já recorrente do evento, bem como
stakeholders diretamente relacionados à temá�ca localizam-se no eixo Sudeste do país. DELIBERAÇÃO: O
Conselho Diretor declina em patrocinar com qualquer valor o 50º Congresso Brasileiro de
Geologia, chancelando as consideração do Comitê Interno de Patrocínio. PAUTA II: EDITAL Nº 05/2020 -
BANCO DE DADOS AD HOC - Homologação do  primeiro credenciamento, processos SEI: 00193-
00000099/2021-26 e  00193-00000489/2020-15. A Superintendente Cien�fica, Renata Vianna,
apresentou o relatório técnico elaborado pela Coordenação Técnica Cien�fica, referente à etapa do
primeiro credenciamento das candidaturas subme�das ao Edital nº 05/2020, nos termos da Instrução
norma�va nº 02/2020 - FAPDF (63857593),  o resultado dos proponentes habilitados nos meses de
maio/2021 e junho/2021 do Edital 05/2020, constam nas tabelas 3 e 4, do Item III do referido relatório,
totalizando 22 habilitados no mês de maio/2021 e 54 habilitados no mês de junho/2021. DELIBERAÇÃO:
O Conselho Diretor homologou o resultado dos proponentes habilitados conforme apresentado no
relatório técnico (63857593)- PAUTA III: EDITAL Nº 04/2019 - EDUCAÇÃO INOVADORA - CHAMAMENTO
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PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL. Trata-se do Edital nº 04/2019 - FAPDF para chamamento público, com vistas a celebração de
termos de colaboração com organizações da sociedade civil, obje�vando a execução de projetos de
educação inovadora. As parcerias serão formalizadas sob a égide do Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil - MROSC, com previsão de duração de 18 (dezoito) meses e custeadas com recursos da
FAPDF, por meio do qual cada OSC poderá ter o repasse de até R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil Reais), a depender do projeto e dos recursos empenhados. Considerando a Publicação da
Portaria FAPDF nº 34/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal nº 58, de 26 de março de 2021 58744785,
referente a instauração da comissão de seleção para orientar a elaboração e avaliar os planos de trabalho
subme�dos ao edital nº 04/2019. Considerando os Pareceres
Técnicos 63821396, 63821645, 63820180 e 63820853 elaborados nos termos da IN FAPDF nº 02/2020,
pelos quais a Comissão de seleção,  informa a viabilidade de celebração dos instrumentos de parceria.
Considerando a necessidade de viabilizar a execução da demanda apresentada, tendo em vista o prazo
exíguo para con�nuidade dos Projetos no âmbito do edital em tela. Ressalta-se que a Superintendência
Cien�fica não vislumbra óbice técnico para o atendimento à demanda e ra�fica a necessidade de garan�a
de tempo hábil para celebração das parcerias. Ressalta-se que a  Superintendência submeteu proposta
orçamentária à apreciação deste Conselho Diretor  sugerindo que os desembolsos das propostas
aprovadas sejam realizadas em duas parcelas, com a liberação total R$ 5.819.270,59 (cinco milhões,
oitocentos e dezenove mil duzentos e setenta Reais e cinquenta e nove centavos) para o presente ano e
R$ 6.459.837,24 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e sete Reais e
vinte e quatro centavos) para o ano de 2022. O Conselho Diretor, por sua vez, aprovou a proposta
orçamentária apresentada e os desembolsos para o ano de 2021 e 2022, conforme registrado na ATA da
3ª Reunião Ordinária CONDIR 2021 (58712782). Considerando ainda, os procedimentos técnicos e
administra�vos necessários para efe�vação da parceria, e o exíguo prazo para  cumprimento dos trâmites
burocrá�cos. A Superintendência Cien�fica, solicita a deliberação quanto ao pedido realizado pela
Comissão de Seleção, acerca da prorrogação da vigência do Edital por 30 dias. DELIBERAÇÃO: O Conselho
Diretor deliberou pela prorrogação da vigência de 30 ( trinta) dias, do Edital Nº 04/2019 -
Educação Inovadora, considerando o exíguo prazo para cumprimento dos trâmites necessários para
efe�vação das parcerias. INFORMES: Chamada nº 03/2020 PGDF - Projeto “Inteligência Ar�ficial em
Execução Fiscal” do Edital nº 04/2020 - Programa Desafio DF - Resultado Preliminar de Habilitação,
processo SEI: 00020-00029336/2019-06. A Superintendente Cien�fica, apresentou para ciência do
Conselho diretor, a habilitação (PRELIMINAR) das propostas subme�das à Chamada nº 03/2020 do Edital
nº 04/2020, nos termos da IN FAPDF nº 02/2020, a saber: Coordenador: Antônio Carlos da Silva Senra
Filho, link da proposta 63690881, link da avaliação: 63691029, resultado da habilitação: habilitado;
Coordenador: Fabrício Ataídes Braz, link da proposta 63691779, link da avaliação: 63691839, resultado da
habilitação: inabilitado; Coordenador: Ricardo Silva Carvalho, link da proposta 63691895, link da
avaliação: 63691912, resultado da habilitação: habilitado. 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, 22 de junho de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Cien�fico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 25/06/2021, às 11:42,
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 25/06/2021, às 19:02, 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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Documento assinado eletronicamente por ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 28/06/2021, às 13:27, 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 28/06/2021, às 13:45, 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 28/06/2021, às
14:55, 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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