
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

ATA

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF. Às
14h30 do dia 23 de agosto 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  Nunes  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 Ana Paula Almeida Aragão,
Chefe de Gabinete Subs�tuta que atuou como Secretária. Conferido o quórum regimental, o Diretor-Presidente
declarou  aberta  a  reunião. PAUTA  I  -   EDITAL  03/2021  DEMANDA  INDUZIDA  00193-00000259/2021-37  -  3º
CHAMADA  00193-00000465/2021-47 -  HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DA ETAPA I  -  HABILITAÇÃO. Trata-se  de
propostas subme�das entre os dia 9 e 30 de junho de 2021, por intermédio do Edital 03/2021 - Demanda Induzida
- Seleção Pública de Propostas de Pesquisa Cien�fica, Tecnológica e Inovação - Programa de fomento estratégico
nas macro áreas: TIC, ECONOMIA CRIATIVA, BIOTECNOLOGIA, CIÊNCIA, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL. SOLICITAÇÃO
AO CONDIR Em atenção as determinações editalícias, dos item 12, 14, 16 e 18, esta Coordenação informa que
após análise técnica, os projetos a seguir estão aptos a serem habilitados, razão pela qual após ra�ficação da
SUCTI,  subme�  ao  Conselho  Diretor  da  FAPDF  para  aprovação  e  homologação,  conforme  Despacho  -
FAPDF/SUCTI 67971416.

Proponente
Tipo
de
Projeto Título do Projeto

Valor da Proposta 
Termo de
Análise 

Alexandre
Krieling

B Economia Cria�va no Distrito Federal: mapeamento e clusterização R$ 586.750,00 65570759

Alysson
Mar�ns 

A 
Desenvolvimento de sensores biológicos u�lizando radiação eletromagné�ca em frequências óp�cas e de micro-
ondas

R$ 393.928,44 65571505

André Luis
Brasil

C Desenho e síntese de pep�deos análogos à ractopamina para uso na finalização de engorda de suínos. R$ 999.860,00 65572034

André Melro B Nanotecnologia aplicada ao tratamento tópico de melanomas com ibru�nib. R$ 700.000,00 65572626

Claúdio
Magnabosco

C
Estudo de seleção e associação genômica como ferramenta fundamental para melhoria da qualidade da carne e
da eficiência alimentar em bovinos Nelore no bioma Cerrado

R$ 998.400,00 65574086

Daniel
Orquiza de
Carvalho

A
Implementação de um laboratório mul�disciplinar de análises biológicas aplicadas a tecnologias de saúde
u�lizando radiação eletromagné�ca: Monitoramento da concentração de pes�cidas e microplás�cos na água
potável

R$ 393,928.44 65575737

Dario
Gra�apaglia

C RECGENomics - GENômica aplicada à conservação e uso de RECursos gené�cos R$ 998.120,00 65576281

Felipe
Saldanha

B
Avaliação dos neuropep�deos neuroVAL e protonec�na-F nas formas livres e associados à nanotecnologia,
bioinspirados da peçonha de vespas sociais, para o tratamento do Transtorno do Espectro Au�sta.

R$ 410.000,00 65577014

João
Mar�ns

B MOFs e Óxido de Grafeno: Materiais inovadores para aplicação em energia com perspec�va ambiental R$423.300,00 65577570

Laiane
Medeiros

A
Integridade de RNA em sementes de feijão (Phaseoulus vulgaris L.) conservadas em longo prazo como marcador
do envelhecimento em nível molecular

R$ 399.999,99 65578233

Marcos
Gimenes

B
Integridade de RNA em sementes de feijão (Phaseoulus vulgaris L.) conservadas em longo prazo como marcador
do envelhecimento em nível molecular

R$ 400.745,37 65579325

Margot
Dode

B  Transferência intrafolicular de ovócitos imaturos (TIFOI), úl�ma geração para a produção de embriões R$ 536.000.00 65579903

Mariana S
Castro

B
Explorando a biodiversidade brasileira de an�bios na busca por compostos com ação an�microbiana,
cicatrizante e imunomoduladora para o desenvolvimento de novas drogas pep�dicas

R$ 654.250,00 65580497

Priscila Solis B
O�mização do potencial imunossupressivo e regenera�vo das Células-Tronco Mesenquimais para controle da
infecção e do dano tecidual causado pelo SARS-CoV2

R$ 410.000,00 65581342

Ronnie
Fagundes de
Brito

B Plataforma Ciência em Síntese R$ 480.000,00 65581726

Simoni
Campos
Dias

C
CURAPEP um cura�vo biotecnológico: nanofibra contendo pep�deos com a�vidade regenera�va e
an�microbiana

R$ 775.000,00 65582173

Valor total das propostas do 3º período de submissão: R$ 5.770.259,99

Assim, as submissões de propostas, que estão aptas para habilitação, do 3º período totalizam R$ 5.770.259,99
(cinco  milhões  setecentos  e  setenta  mil  e  duzentos  e  cinquenta  e  nove  reais  e  noventa  e  nove
centavos). Oportunamente, informa que no 3º período de submissão de propostas 00193-00000465/2021-47  do
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edital 03/2021 demanda induzida 00193-00000259/2021-37, os projetos a seguir listados NÃO estão aptos para
habilitação. 

Proponente
Tipo de
projeto

Título do projeto
Valor da
proposta

Termo de
Análise

Claynor
Mazzarolo

A
Implantação de ambiente de BI como Serviços para apoio às a�vidades gerenciais da saúde
pública do GDF.

R$ 397.400,00 65574777

DELIBERAÇÃO:  Em  conformidade  com  o  item  18.  DA  HOMOLOGAÇÃO,  no  âmbito  do  Edital  nº  03/2021  -
Demanda Induzida, a saber: Os resultados preliminar e final serão subme�dos ao Conselho Diretor da FAPDF,
para aprovação e homologação, em conformidade com as normas vigentes, o Conselho  Diretor homologou
integralmente o Resultado Preliminar da Etapa I - Habilitação da 3ª Chamada, ocorrida entre os dias 09 e 30
de  Junho,  nos  termos  do  Relatório  elaborado  pela  Unidade  Técnica  67971416.  PAUTA II -  EDITAL  03/2021
DEMANDA  INDUZIDA  00193-00000259/2021-37  -  4º  CHAMADA  00193-00000625/2021-58  -  HOMOLOGAÇÃO
PRELIMINAR DA ETAPA I - HABILITAÇÃO. Trata-se de propostas subme�das entre os dia 9 e 31 de julho de 2021,
por intermédio do Edital  03/2021 -  Demanda Induzida -  Seleção Pública  de Propostas  de Pesquisa Cien�fica,
Tecnológica  e  Inovação  -  Programa  de  fomento  estratégico  nas  macro  áreas:  TIC,  ECONOMIA  CRIATIVA,
BIOTECNOLOGIA, CIÊNCIA, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL. SOLICITAÇÃO AO CONDIR Em atenção a determinações
editalicias, dos item 12, 14, 16 e 18, esta Coordenação informa que após análise técnica, os projetos a seguir estão
aptos a serem habilitados, razão pela qual após ra�ficação da SUCTI, subme� ao Conselho Diretor da FAPDF para
aprovação e homologação.

Proponente
Tipo de
Projeto

Título do Projeto
Valor da
Proposta 

Termo de
Análise

Flávia Motoyama Narita A INOVAÇÃO: Rede de Ins�tuições Museais e Acervos Museológicos R$ 221.704,00 67984725

Francino Machado de
Azevedo Filho

A MyHeart: desenvolvimento de uma plataforma digital de saúde cardiometabólica. R$ 214.806,00 67986544

Julia Klaczko B Permanência estudan�l: mecanismos de apoio por intermédio da tecnologia R$ 699.000,00 67987772

Márcio Mar�nello
Sanches

A
Desenvolvimento de estratégias biotecnológicas visando potencializar a u�lização de baculovírus
no controle da lagarta-praga Spodoptera frugiperda

R$ 270.000,00 67989316

Pedro Henrique Brum
Togni

B
Uso dos serviços providos pela biodiversidade de insetos benéficos como ferramenta para a
inovação tecnológica na agricultura orgânica

R$ 400.000,00 67992613

Teresa Helena Macedo
da Costa

C
Efe�vidade de um produto de assistência de longa permanência (Health-Tec) e da terapia remota
(TeleHealth) no atendimento nutricional em atletas com deficiência

R$ 851.702,77 67993968

Valor total das propostas do 4º período de submissão: R$ 2.657.212,77

Assim, as submissões de propostas, que estão aptas para habilitação, do 4º período totalizam R$ R$ 2.657.212,77
(dois  milhões  seiscentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  duzentos  e  doze  reais  e  setenta  e  sete
centavos). DELIBERAÇÃO: Em conformidade com o item 18. DA HOMOLOGAÇÃO, no âmbito do Edital nº 03/2021
- Demanda Induzida, a saber: Os resultados preliminar e final serão subme�dos ao Conselho Diretor da FAPDF,
para aprovação e homologação, em conformidade com as normas vigentes,  o  Conselho  Diretor homologou
integralmente o Resultado Preliminar  da Etapa I  -  Habilitação da 4ª Chamada,  ocorrida entre os  dias  09 e
31 de Julho, nos termos do Relatório elaborado pela Unidade Técnica 67995382. PAUTA III - PLANEJAMENTO
SUCTI  -  00193-00000295/2021-09 00193-00000481/2021-30  -  SOLICITAÇÃO  DE  DELIBERAÇÃO  QUANTO  À
APROVAÇÃO E CONTINUIDADE DE PROJETOS. COOBE.EDU -  Coordenação de Bolsas  e  Eventos,  EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES DE FOMENTO VOLTADAS PARA O SETOR ACADÊMICO E CONGÊNERES - Executando 50% (cinquenta
por cento) do orçamento; PROJETO I - 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 PROJETO II - Edital específico para execução do PROGRAMA INSTITUCIONAL 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 PROJETO III - Edital específico para execução
do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -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
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inovação.  00193-00000510/2021-63  PROJETO  IV  -  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; PROJETO V - Edital
específico, no âmbito do Convênio nº 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;  PROJETO VI  -  Edital  específico para execução
do  PROGRAMA  DE  APOIO  À  PUBLICAÇÕES  CIENTÍFICAS  E  TECNOLÓGICAS  EM  PERIÓDICOS  CIENTÍFICOS
INSTITUCIONAIS - DIVULGA FAPDF que tem por objeto apoiar a editoração e a publicação de periódicos cien�ficos
em todas as áreas do conhecimento, man�dos e editados por Ins�tuições de ensino Superior ou pesquisa em
Ciência, Tecnologia e Inovação – ICT, públicas ou privadas, Ins�tutos Federais de Educação, sediadas no Distrito
Federal, visando ampliar a divulgação de resultados das pesquisas cien�ficas e tecnológicas do DF, bem como
es�mular  o  uso dessas  publicações  pela  comunidade de usuários  de  informação técnico-cien�fica  nacional  e
internacional.  00193-00000672/2021-00;  PROJETO VII  -  Edital  específico para execução do PRÊMIO FAPDF  DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO que tem por Objeto Premiar Pesquisadores, residentes no DF, que tenham se
destacado  em  pesquisas  cien�ficas,  tecnológicas  e  de  inovação,  com  pesquisas  fomentadas  pela  FAPDF  e
concluídas no ano de 2020, cujos resultados produziram conhecimento e beneficiaram, direta ou indiretamente, o
desenvolvimento e o bem-estar da população brasileira. ;  COOTI.COM - Coordenação de Tecnologia e Inovação,
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO VOLTADAS PARA O SETOR PRODUTIVO E CONGÊNERES -  Executando
35% (trinta e cinco por cento) do orçamento; PROJETO VIII  -   Edital  específico para execução do PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI, que tem
por obje�vos, contribuir para a formação e inserção de estudantes em a�vidades de pesquisa, desenvolvimento
tecnológico e inovação, contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da
capacidade inovadora das empresas no País, e ainda contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições
de par�cipar  de forma cria�va e empreendedora na sua comunidade.  00193-00000532/2021-23;  PROJETO  IX
-  Edital específico para execução do PROGRAMA DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - DIGITALIZE FAPDF no Distrito Federal, que tem por objeto Promover soluções
aos Desafios apresentados por microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas no Distrito Federal, para
fins de desenvolvimento de produtos  e/ou processos  inovadores,  com risco e  conteúdo tecnológico e,  dessa
forma,  promover  o  aumento das  a�vidades  de  inovação e  da  compe��vidade das  empresas.  DELIBERAÇÃO:
Conforme atribuição regimental e nos termos da IN FAPDF Nº 02/2020, aprovamos os projetos nos moldes
apresentados pela Superintendência e Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo em vista a convergência com o
Planejamento estratégico desta Fundação. E para constar, eu, Ana Paula Almeida Aragão lavrei está ata que vai
por mim assinada, pelo Diretor Presidente e pelos demais membros do Conselho, após sua aprovação. Brasília - DF,
23 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ENIO OLIVEIRA - Matr. 1701316-X, Superintendente
da Unidade de Administração Geral, em 25/08/2021, às 11:26, 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 RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Cien�fico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 25/08/2021, às 14:39,
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 ANA PAULA ALMEIDA ARAGAO- Matr. 1700483-7,
Assessor(a), em 25/08/2021, às 15:17, 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 25/08/2021, às
15:42, 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.
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Documento assinado eletronicamente por ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 26/08/2021, às 15:26, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site: h�p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 68447918 código CRC= 0C0403AB.
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