
26/07/2021 SEI/GDF - 66350615 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75610819&infra_siste… 1/7

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

 

ATA

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF.
Às 14h30 do dia 22 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 04/2021 - Demanda  Espontânea - Homologação do Resultado Final
da Etapa I – Habilitação, Processo SEI: 00193-00000229/2021. Aprovação e homologação do resultado da
análise final da documentação das propostas apresentadas, na fase da Etapa I - Habilitação do referido Edital
04/2021. Foram apresentadas, por meio do e-mail espontanea@fap.df.gov.br, o total de 41 (quarenta e uma)
propostas entre os dias 10 e 14 de maio e duas recebidas fora do prazo, após às 23h59 do dia 14 de maio de
2021. A análise preliminar resultou os seguintes dados: 

PROPOSTAS HABILITADAS

Nº PROPONENTE DATA DE
ENVIO TÍTULO DO PROJETO IE FAIXA

 

1

Felipe Saldanha de
Araujo
(64774913)

 

10/05/2021
Efeito imunológico do Ibrutinib sobre Células-
Tronco Mesenquimais licenciadas em modelo 3D

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

2

 

Taís Gratieri
(64817557)

 

11/05/2021

Iontoforese acompanhada de aplicação passiva
de formulação tópica como nova estratégia para
o tratamento da candidíase mamária: prova de
conceito e avaliação in vitro

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA C

 

3

Guilherme
Martins Gelfuso
(64817705)

 

11/05/2021

Efeito do tamanho de nanoparticulas sobre sua
deposição nos folículos pilosos para o
direcionamento tópico de fármacos

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

4
Alex Fabiano
Cortez Campos

(64817981)
13/05/2021

Nanofabricação de Materiais Inovadores Visando
Remediação Ambiental e Geração Sustentável de

Energia

Universidade
de Brasilia -

UnB
FAIXA B

 

5

Luis Felipe
Miguel
(64818305)

 

13/05/2021

 

Democracia em crise: impasses e
impossibilidades

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

mailto:espontanea@fap.df.gov.br
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6

Regina
Dalcastagnè
(64820752)

 

13/05/2021

Sistematização crítica da literatura brasileira
contemporânea

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

7

Lívia de Sá
Barreto
(64820825)

 

13/05/2021

Pastilha efervescente contendo sistema
multiparticulado de timol e clorexidina como
desinfetante inovador no combate ao SARS-
CoV2

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

8
Artem Andrianov
(64820890)

 

13/05/2021

Fabricação de estruturas compósitas
axissimétricas por bobinagem filamentar para
aplicação em sistemas aeroespaciais

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

9

Ronaldo Pilati
Rodrigues
(64838849)

 

13/05/2021

Comportamento Desonesto: Cobertura da mídia,
nível socioeconômico, jeitinho e intervenções
comportamentais.

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

10

Luiz Antonio
Ribeiro Junior
(64840205)

 

13/05/2021

Desenvolvimento e Estudo de Novos
Nanomateriais para Aplicações em Produção de
Energia Limpa

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

11
Maria de Fátima
Borin (64864529)

 

13/05/2021
Avaliação do efeito quimioprotetor do GQ-19 em
cultura de fibroblastos

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B

 

12

Rodrigo Luiz
Carregaro
(64864830)

 

14/05/2021

Avaliações econômicas e fluxo dos usuários na
rede de atenção à saúde: Investigação no
contexto das disfunções crônicas da coluna

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B

 

13

Joao Henrique da
Silva Rego
(64864951)

 

14/05/2021

Microestrutura de pastas de cimento Portland
com incorporação de nanossílica funcionalizada
com grupos amina

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B

 

14

Marcílio Sergio
Soares da Cunha
Filho (64865260)

 

14/05/2021

Polifarmácia no cenário de pacientes
hospitalizados com COVID-19: Avaliação da
solubilidade, estabilidade e compatibilidade dos
medicamentos usados em associação.

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA C

 

15

Renata Puppin
Zandonadi
(64865403)

 

14/05/2021

Validação de questionário relacionado à
expectativa dos efeitos da cafeína na predição do
polimorfismo dos genes CYP1A2 e ADORA2A

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B

 

16
Jair Trape Goulart
(64865571)

 

14/05/2021
Modulação cardíaca pela ação de neuropeptideos
bioinspirados da peçonha de vespas sociais

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA A

 

17

Fabiane Hiratsuka
Veiga de Souza
(64865667)

 

14/05/2021

Mecanismos moleculares e funcionais
envolvidos na regulação da febre e da
neuroinflamação por quinases lipídicas

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B
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18

Vera Regina
Maraes
(64865747)

 

14/05/2021

Protetores torácico e de membros inferiores para
motociclistas: protótipo e usabilidade

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

19

Gustavo Adolfo
Argañaraz
(64865870)

 

14/05/2021

Relevância dos hormônios sexuais na respota
imuneinflamátoria no fenômeno de
neurodegeneração no sisema nervoso central

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B

 

20
Osmindo R. Pires
Junior (64865977)

 

14/05/2021

Síntese racional de peptideos da secreção cutânea
de anfíbios com o potencial biotecnológico para
a terapia de Diabetes do Tipo 2

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B

 

21 Thiago Blanch
Pires (64866116) 14/05/2021 Desenvolvimento de ferramentas e recursos

tecnológicos para análise linguística

Universidade
de Brasilia -

UnB
FAIXA A

 

22

Carla Nunes de
Araújo
(64866228)

 

14/05/2021

Caracterização de pept[ideos de saliva de
artrópodes hematófagos em busca de novos
compostos com atividade antihemostática,
imunomoduladora e antimicrobiana

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA B

 

23

Marcela Rodrigues
Machado
(64866367)

 

14/05/2021

Projeto e otimização de metaestruturas
inteligentes para controle e atenuação de vibração
e tremores em sistemas.

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA A

 

24
Ricardo Trevisan
(64866463)

 

14/05/2021
Acervo Coimbra Bueno & Brasília:
Documentação e Promoção

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B

 

25

Sebastien Olivier
Charneau
(64866741)

 

14/05/2021

Estudo de proteínas exportadas e de organelas
especializadas de Plasmodium falciparum através
da abordagem APEX-2 para o desenvolvimento
de novas estratégias antimaláricas

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA C

 

26

Maria do Carmo
de LIma Bezerra
(64867312)

 

14/05/2021

Re-planejando o território: mensuração de
serviços ecossistêmicos para assertivas
intervenções no ordenamento do solo urbano

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

27

Izabela Marques
Dourado Bastos
Charneau
(64867406)

 

14/05/2021

DESENVOLVIMENTO DE VACINA DE
VETOR ADENOVÍRUS E VACINA DE RNA
MENSAGEIRO COMO ESTRATÉGIA
PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA PARA A

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA C

 

28

Veronica
Slobodian
(64867516)

 

14/05/2021
O papel de pressões de antropização na bacia do
Alto Rio Tocantins: um estudo ictiofaunístico

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA A
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29

Carolina Pescatori
(64867575)

 

14/05/2021

Brasília e a dispersão urbana: releituras da cidade
moderna para novas metodologias de projeto e
planejamento urbano

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA A

 

30
Gabriele Cornelli
(64867760)

 

14/05/2021

BORDERS OF HAPPINESS: Framing the good
life between Mediterranean Antiquity and South
America indigenous Traditions

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

PROPOSTAS NÃO HABILITADAS – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU NÃO PREENCHEU OS
REQUISITOS DO EDITAL

Nº PROPONENTE DATA DE
ENVIO TÍTULO DO PROJETO IE FAIXA

 

1

Lucas Gonçalves
da Silva
(64818421)

 

13/05/2021

Planejamento integrado das paisagens do Cerrado:
compatibilizando a conservação da fauna e o
desenvolvimento socioeconômico de um hotspot de
biodiversidade"

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA
C

 

2

Enrique Roberto
Argañaraz
(64865064)

 

14/05/2021

 

Caracterização da Inibição do Fator Celular Teterina
/ BST2 pelas Proteínas ORF7a e S - Spike do SARS-
CoV-2”

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA
B

 

3
Fernanda Paulini
(64865164)

 

14/05/2021

Análise do estresse oxidativo do fluido folicular e
suas implicações na qualidade ovocitária e nos
desfechos da reprodução assistida

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA
A

4 Fabiano
Hartmann 14/05/2021

Inteligência Ar�ficial aplicada ao Direito: uso e
desenvolvimento de inteligência ar�ficial para
suporte de decisões jurídicas é�cas e estratégicas
em matéria

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA
B

 
Peixoto

(64866872)
 

previdenciária, com redução de custos e
vantagens

substanciais.
  

 

5

 

Daniela Orsi
(64866960)

 

14/05/2021

Isolamento de Escherichia coli a partir de queijos
tipo Minas tipo frescal e de carnes de frango
comercializadas no Distrito Federal e determinação
de genes de resistência antimicrobiana

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA B

 

6

Danilo Batista
Pinho
(64867074)

 

14/05/2021

Detecção e caracterização dos fungos causadores
das manchas foliares do algodoeiro e
monitoramento da resistência dos isolados a
fungicidas

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA C

 

7
Debora Bonat
(64867140)

 

14/05/2021
Sistema de Precedentes Brasileiro e o impacto no
Distrito Federal

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA B
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8

Fernanda
Cristina
Pimentel Garcia
(64867228)

 

 

14/05/2021

 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA UNIÃO
DA INTERFACE ADESIVA COM O USO DE
TÉCNICAS DE SECAGEM/SUCÇÃO DOS
SISTEMAS ADESIVOS

 

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA B

 

9

Caio Frederico e
Silva
(64867466)

 

14/05/2021

EDIFÍCIOS BIOCLIMÁTICOS E SAUDÁVEIS:
reabilitação

sustentável de unidades básicas de saúde do Distrito
Federal

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA B

 

10

Angelo Henrique
de Lira Machado
(64867636)

 

14/05/2021

Síntese de etanolamidas e moléculas análogas com
potencial ação inibidora de quorum sensing de
Chromobacterium violaceum

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

FAIXA B

 

11

Flávia da Silva
Nader Motta
(64867706)

 

14/05/2021
Obtenção e análise do peptidoma sérico associado à
infecção pelo Trypanosoma cruzi

Universidade
de Brasilia -
UnB

FAIXA A

PROPOSTA APRESENTADA FORA DO PRAZO

Nº PROPONENTE DATA DE
ENVIO TITULO DO PROJETO IE FAIXA

 

1

Patrícia
Medeiros de
Souza
(64867837)

 

15/05/2021

 

Uso racional de medicamentos na pediatria –
Oncologia

Universidade
de Brasilia -
UnB

 

 

2

Mauricio
Homem de
Mello
(64867909)

 

15/05/2021

CONSTRUÇÃO DE BIOFILTROS PARA
TRATAMENTO DE EFLUENTES
FARMACÊUTICOS E DETERMINAÇÃO DE
METODOLOGIA ANALÍTICA PARA
AVALIAÇÃO DOS RISCOS POTENCIAIS DE
SOLVENTES RESIDUAIS.

Universidade
de Brasília -
UnB

 

Considerando o Relatório 40 (65439468), 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
publicada 65447988 no dia 01 de julho de 2021; e Considerando o Relatório 43 65560696, que apresenta a lista
do recursos, com NENHUM SENDO ACATADO, conforme aprovação do CONDIR em sua 14ª reunião do dia 13 de
julho de 2021,  a Coordenação de Bolsas e eventos, solicita a deliberação do Conselho, quanto a homologação
de acordo com a lista aqui apresentada. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor, homologou em sua integralidade o
resultado final da Etapa I - Habilitação do Edital 04/2021 – Demanda Espontânea, apresentado pela área
técnica. PAUTA II: Evento/proposta: 52º Congresso Brasileiro de Fitopatologia - Solicitante: Sociedade Brasileira
de Fitologia. - Período:  24/08/2021 a 26/08/2021, em plataforma de transmissão virtual. Obje�vo: reunir
profissionais de ensino, pesquisa e extensão dos setores público e privado, estudantes de Graduação e de Pós
Graduação do Brasil e do Exterior, e produtores rurais, para discu�r os principais avanços da Fitopatologia na
era genômica, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e a prospecção dos desafios a serem vencidos
com o apoio de grupos de trabalho mul�disciplinares para a realização de pesquisas e desenvolvimento de
inovações fitopatológicas que poderão ser aplicadas no SEI/GDF – 66012886. Público-alvo: São esperados mais
de 800 par�cipantes entre pesquisadores, professores, estudantes que desenvolvem pesquisas em
fitopatologia, além de profissionais da área de assistência técnica, planejamento agrícola, industriais,
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empresários, exportadores, líderes e formadores de opinião, e representantes de coopera�vas e associações.
Sendo que desse público, 500 inscrições serão cortesias des�nadas aos sócios e apoiadores do congresso. Valor
global do evento: R$ 90.289,85 (noventa mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) - Valor
solicitado do patrocínio à FAPDF:  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representando 55,37% do valor global do
evento. PARECER CINP: "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". DELIBERAÇÃO: O Conselho
Diretor chancelou as considerações do Comitê Interno de Patrocínio, declinando em patrocinar com qualquer
valor ao 52º Congresso Brasileiro de Fitopatologia. PAUTA III: Evento/proposta:  16º Congresso da Sociedade
Brasileira de Toxinologia (SBTx) - Solicitante: LG & Y CONSULTORIA SERVIÇOES ME, O obje�vo central do
congresso é trazer à luz o estado da arte dos aspectos estruturais, dos mecanismos moleculares, ações e
aspectos clínicos (epidemiologia e tratamento), associados a veneno/toxinas e envenenamentos, ressaltando o
papel das sociedades de Toxinologia, em especial da SBTx, para a consolidação da Toxinologia no Brasil e no
mundo. Adicionalmente, com o intuito de fortalecer a interação entre a área de biologia de animais
peçonhentos e a toxinologia, serão realizadas a�vidades especificas, incluindo conferências plenas, simpósios e
apresentação de pôsteres em diferentes temá�cas de interesse para a área, tais como: Omics e Evolução;
Toxinas de Serpentes, Envenenamentos, Terapêu�ca e Anvenenos; Inibidores de Toxinas; Toxinologia Clínica;
Envenenamentos, Terapêu�ca e An�venenos; Toxinas and Hemostasia; Toxinas de Insetos, Aracnídeos e
An�bios; Desenho e Desenvolvimento de Drogas Baseadas em Toxinas. Público-alvo: O XVI Congresso da SBTx
pretende a�ngir, principalmente, profissionais pesquisadores e docentes das áreas de Ciências Biológicas,
Médicas e da Saúde, vinculados aos centros de pesquisa e ins�tuições de ensino distribuídas no território
nacional e de estudantes de graduação e pós-graduação de ins�tuições SEI/GDF - 66015665 públicas e privadas
brasileiras, em especial, do Distrito Federal. Espera a�ngir um público de 600 par�cipantes, sendo 200
pesquisadores e 400 estudante.s Valor global do evento:  R$  102.000,00 (cento e dois mil reais), Valor
solicitado do patrocínio à FAPDF:  R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), que representa 70%
do valor global do evento. PARECER CINP: " Concluímos que o evento é muito mais voltado para a comunidade
cien�fica visando à difusão de conhecimento no âmbito da ciência, com temá�cas acadêmicas e cien�ficas e
com público específico, sem potencial de relacionamento, a�vação do ecossistema de inovação e geração de
oportunidades e negócios. 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. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor chancelou as considerações do Comitê Interno de Patrocínio,
declinando em patrocinar com qualquer valor ao 16º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxinologia (SBTx) 
. PAUTA IV: Evento/proposta: 59º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia
Rural (SOBER) & 6º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Coopera�vismo (EBPC) - Solicitante:  Sociedade
Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - Período: 02/08/2021 - 06/08/2021 - Obje�vo:
Promover o encontro e o debate entre estudiosos (pesquisadores e estudantes) do setor agropecuário e
agroindustrial, e contribuir para o desenvolvimento das ciências sociais rurais e suas correlatas. Também
fornecer subsídios para a implementação e aperfeiçoamento de polí�cas públicas para a agropecuária,
agroindústria e ambiente rural. - Público-alvo: i) professores e pesquisadores nas áreas de Economia,
Administração e Sociologia Rural ; ii) alunos de graduação e pós-graduação dessas áreas; iii) professores e
pesquisadores em geral – que atuam como debatedores nos diversos espaços do evento; iv) ins�tuições
públicas – absorvendo conhecimento para adoção de polí�cas públicas mais eficientes; v) e a comunidade em
geral. Es�ma-se, para a edição de 2021, que o público total alcance número superior a 1.200 pessoas. Valor
global do evento: R$ 204.082,32 – Valor solicitado para patrocínio à FAPDF: R$ 56.711,10, representando
27,78% do valor global do evento. – PARECER CINP: “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. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor chancelou as considerações do Comitê Interno de Patrocínio,
declinando em patrocinar com qualquer valor ao 59º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia Rural (SOBER) & 6º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Coopera�vismo
(EBPC). PAUTA V:  Evento/proposta: 4º Simpósio Internacional de Segurança. Solicitante:  Associação Nacional
dos Delegados da Polícia Federal (ADPF). PERÍODO: 30 e 31/ago/2021 (presencial) e 30/ago à 02/set /2021
(online) Obje�vo : Trazer ao debate as tecnologias existentes na área de segurança, tanto por parte de
autoridades públicas, bem como em parceria com a inicia�va privada, fomentando inovações e experiências já
implementadas que contribuíram com redução de criminalidade - Público-alvo: gestores públicos e privados,
especialmente aqueles ligados à área de segurança, inteligência e tecnologia, além de ins�tuições de ensino e
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pesquisa nessa área. Es�ma�va de três mil inscritos. Valor global do evento: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem
mil reais) – Valor solicitado para patrocínio à FAPDF: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representando 18,18%
do valor global do evento - PARECER CINP: Concluímos que o evento, cuja edição anterior já contou com
patrocínio da FAPDF, atende às três vertentes da missão ins�tucional da Fundação (ciência, tecnologia e
inovação) e possui potencial de a�vação do ecossistema local e de promoção de relacionamentos estratégicos e
parcerias. Nesse contexto, acreditamos que o evento seria adequado ao apoio por meio de patrocínio da
FAPDF. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor deliberou pelo patrocínio ao 4º Simpósio Internacional de
Segurança, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) . 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 julho de 2021.
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