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Ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF. Às 11:30h do dia
18 de novembro do ano de dois mil e vinte dois, reuniu-se o Conselho Diretor desta Fundação, sob a Presidência do Diretor -
Presidente: Marco Antônio Costa Júnior. Registrou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Vice-Presidente: Paulo Nicholas de
Freitas Nunes, Renata de Castro Vianna, Superintendente Cien�fica, Tecnológica e de Inovação (SUCTI), Erika Ma�os Ribeiro de
Oliveira, Superintendente da Unidade de Administração Geral (SUAG) e Ludimila Gonçalves da Cruz, Chefe de Gabinete que atuou
como Secretária do Conselho. Conferido o quórum regimental, o Diretor-Presidente declarou aberta a reunião. ITEM I - Chamada
Pública ERC – CONFAP – Chamada CNPQ 2022 - Oportunidades de Pesquisa na Europa para Pesquisadores de Doutorado
A�vos do Brasil. Diretrizes estabelecidas pela FAPDF. Processo SEI nº 00193-00002161/2022-03. Trata-se de solicitação
de homologação das diretrizes para Chamada Pública ERC – CONFAP – Chamada CNPQ 2022 - Oportunidades de Pesquisa na
Europa para Pesquisadores de Doutorado A�vos do Brasil, ao qual tem o obje�vo de convidar pesquisadores do Brasil a buscar
colaborações de pesquisa com pesquisadores principais já apoiados por meio de bolsas do Conselho Europeu de Pesquisa (ERC)
financiadas pela UE, a referida chamada foi aprovada na 25ª Reunião deste Conselho (97565603), ao qual foi alocado o valor de €
50.000,00 (cinquenta mil Euros), e após manifestação favorável da unidade orçamentária e da procuradoria jurídica desta
Fundação, a área técnica encaminha a minuta com as diretrizes da Chamada (99801342), para deliberação e
homologação. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou as diretrizes conforme apresentado pela Superintendente Cien�fica,
Tecnológica, referente a Chamada Pública ERC – CONFAP – Chamada CNPQ 2022. ITEM II - Edital nº 06/2019 - FAPDF -
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 nº: 00193-00000862/2019-02. Trata-se do credenciamento para o Edital nº
06/2019, que visa dar suporte na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológicos e inovação financiados pela
FAPDF, com obje�vo de credenciar as fundações de apoio, ins�tuições de ciência e tecnologia localizada no Distrito Federal e
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucra�vos,  iden�ficação da ins�tuição: Nome - Avante Brasil Eventos,
Capacltação e Treinamento. Após o termo de análise da documentação apresentada (SEI nº 100003393), a área técnica apresenta a
OSC como habilitada para o credenciamento. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o credenciamento da OSC Avante
Brasil Eventos, capacitação e treinamento, conforme apresentado pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica. ITEM III - Edital nº
06/2019 - FAPDF - 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 nº  00193-00000862/2019-02. Trata-se do credenciamento para o
Edital nº 06/2019, que visa dar suporte na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológicos e inovação financiados
pela FAPDF, com obje�vo de credenciar as fundações de apoio, ins�tuições de ciência e tecnologia localizada no Distrito Federal e
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucra�vos. Iden�ficação da Ins�tuição: Ins�tuto Cultural e Social no setor. Após o termo de
análise da documentação apresentada (SEI nº 100012497), e de acordo o apresentado pela área técnica a Organização de
Sociedade Civil está habilitada para o credenciamento. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o credenciamento da
OSC Ins�tuto Cultural e Social no setor, conforme apresentado pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica. ITEM IV - Chamada de
propostas n° 003/2022 Projeto “INICIATIVA AMAZÔNIA + 10”. Homologação do resultado final. Processo SEI 00193-
00001095/2022-46. Trata-se do resultado final referente a Chamada Pública de inicia�va AMAZÔNIA +10, cujo obje�vo é apoiar
pesquisa cien�fica e desenvolvimento tecnológico em ins�tuições de ensino e pesquisa e em empresas sobre os problemas atuais
da Amazônia, que tenham como foco o estreitamento das interações natureza - sociedade para um desenvolvimento sustentável e
inclusivo da região. Projeto aprovado para a Chamada conforme propostas n° 003/2022 Projeto “Inicia�va Amazônia +10”
(89306566), no valor total de R$ 334.400,00 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos Reais). Valor referente às propostas
aprovadas conforme especificadas a seguir: Proposta 98 (Classificação 7°) - Integrando conhecimentos locais e ciência em busca de
soluções para a restauração ecológica frente às mudanças climá�cas na Amazônia mato-grossense. Proponente do DF: Isabel
Belloni Schmidt. Valor solicitado à FAP de R$ 110.000,00 (cento e dez mil Reais). Demais FAPs: Mato Grosso R$ 106.840,00 (cento e
seis mil, oitocentos e quarenta Reiais) e Rio de Janeiro R$ 614.771,62 (seiscentos e quatorze mil, setecentos e setenta e um Reais e
sessenta e dois centavos). Total da Proposta: R$ 831.611,02 (oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e onze Reais e dois centavos).
Proposta 27 (Classificação 8°) - “Inov’Açaí” - Co-construção de conhecimentos, inovações e polí�cas públicas para sustentabilidade
da produção comunitária na Bioeconomia Amazônica. Proponente do DF: Janaina Deane de Abreu Sá Diniz. Valor solicitado à FAP:
R$ 124.400,00 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos Reais). Demais FAPs: Amapá R$ 100.000,00 (cem mil Reais)/Pará R$
200.000,00 (duzentos mil Reais)/Paraíba R$ 98.840,00 (noventa e oito mil, oitocentos e quarenta Reais). Total da Proposta: R$
524.400,00 (quinhentos e vinte e quatro mil e quatrocentos Reais). Proposta 37 (Classificação 31°) Environmental contaminants and
mul�ple exposure risks in the Eastern Brazilian Amazon. Proponente do DF: Carlos José Sousa Passos. Valor solicitado à FAP: R$
100.000,00 (cem mil Reais). Demais FAPs: Amapá R$ 100.000,00 (cem mil Reais)/Pará R$ 100.000,00 (cem mil Reais). Total da
Proposta: R$ 300.000,00 (trezentos mil Reais). Total disponibilizado pela FAPDF: R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais). Total
u�lizado com as propostas: R$ 334.400,00 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos Reais). Período de execução previsto: Até
36 meses. Ementa/Descrição: apoiar pesquisa cien�fica e desenvolvimento tecnológico em ins�tuições de ensino e pesquisa e em
empresas sobre os problemas atuais da Amazônia, que tenham como foco o estreitamento das interações natureza-sociedade para
um desenvolvimento sustentável e inclusivo da região. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final contendo 3
(três), propostas aprovadas para Chamada Pública de inicia�va AMAZÔNIA +10, conforme apresentado pela Superintendente
Cien�fica, Tecnológica e de Inovação totalizando o valor de R$ 334.400,00 (trezentos e trinta e quatro mil e quatrocentos Reais),



conforme especificado em cada proposta. ITEM V - Edital 10/2022 - Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação   - Resultado
final pesquisador e estudante. Processo SEI n. 00193-00000218/2022-21. Trata-se do resultado final das propostas subme�das
nas categorias pesquisador destaque   e inovador, e estudante destaque do Edital 10/2022 - Prêmio FAPDF de ciência, tecnologia e
inovação, com a lista das propostas selecionadas dos pesquisadores. Destaque/Subcategoria: Ciências humanas: Maria do Carmo
de Lima Bezerra; Antônio Carlos Moraes Lessa; Marta Adriana Bustos Romero. Pesquisadores destaque/Subcategoria: Ciências da
vida: Bergmann Morais Ribeiro; Fernando Araripe Gonçalves Torres; Anamelia Lorenze� Bocca. Pesquisador Inovador/Inovação
para o setor produ�vo: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa; Brenno Amaro da Silveira Neto; Taís Gra�eri. Pesquisador
Inovador/Inovação para o setor público : Renato Alves Borges. Categoria Estudante Destaque: José Guilherme Alves Magalhães.
DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final das propostas apresentadas acima conforme relatório (99485495)
apresentado pela área técnica. ITEM VI - Edital 10/2022 - Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação   - Resultado final das
Startups. Processo SEI n. 00193-00000218/2022-21. Trata-se do resultado final das propostas subme�das e aprovadas pela
comissão de avaliação e pelos consultores ad hoc, na categoria Startups destaque. Considerando que o resultado preliminar foi
publicado em 18 de novembro de 2022 no Diário Oficial do Distrito Federal. Considerando ainda que o período recursal se finda em
20 de novembro de 2022, encaminhamos para homologação deste Conselho, desde que não haja recurso interposto, tendo em
vista que consta mais uma proposta apresentada ao qual não foi habilitada. O resultado final apresenta 1 (uma) aprovada
da startups acelerada, METAMAKER do coordenador Rodrigo Furtado Mendonca, e 1 (uma), proposta aprovada da startups /não
acelerada, AKVOFLUO do coordenador Luís Fernando Marzola da Cunha, e não havendo objeção a materia séra publicada no DODF
no dia 21 de novembro de 2022. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final das propostas apresentadas acima
conforme relatório apresentado pela aréa técnica. (99957169), não havendo objeção quanto ao prosseguimento das
trâmites, desde que não haja interposição de recurso. ITEM VII -  Edital 04/2022 - Seleção Pública de Propostas para Patrocínio
pela FAPDF - Solicitação de suplementação. Processo n. 00193-00000069/2022-09. Trata-se do pedido de suplementação para o
Edital 04/2022, ao qual tem como obje�vo selecionar propostas de patrocínio que tenham aderência a missão desta Fundação,
bem como incen�var ações que sejam vinculadas às polí�cas públicas do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação, e do Governo do
Distrito Federal e incen�var ações técnico-cien�ficas relacionadas ao aprimoramento direto ou indireto dos setores em que atua.
Considerando que o valor das propostas subme�das utrapassa o valor des�nado para o referido edital o Comitê Interno de
Patrocínio solicita a suplementação no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil Reais). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou 
a suplementação do referido Edital e solicitou que as demais providências, quanto aos trâmites de solicitação de disponibilidade
orçamentária e parecer jurídico. ITEM VIII - Edital 04/2022 - Seleção Pública de Propostas para Patrocínio pela FAPDF
- ILLUMINANTE. Processo SEI n. 00193-00002195/2022-90. Trata-se da solicitação de patrocínio para o evento ILLUMINANTE que
será realizado em 06 de dezembro de 2022 que ocorrerá de forma híbrida no CLDF (Câmara Legisla�va do Distrito Federal) e
Plataforma 3D (metaverso do evento), com a proposta completa presente no documento sei nº 98888083, na modalidade híbrida a
ser realizado no Distrito Federal. Valor solicitado: R$ 400,000,00 (quatrocentos mil Reais), valor negociado entre as partes R$
203.706,00 (duzentos e três mil setecentos e seis Reais). Aprovado na Etapa I – Habilitação e análise pelo Comitê Interno de
Patrocínio que elaborou o parecer técnico SEI nº 98998479. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou a solicitação de patrocínio
para o evento ILLUMINANTE, no valor de R$ 203.706,00 (duzentos e três mil setecentos e seis Reais), não havendo objeção quanto
ao prosseguimento do patrocínio, desde que aprovado na etapa II - Homologação do Comitê de Patrocínio do Governo do Distrito
Federal e a depender da disponibilidade orçamentária desta Fundação. ITEM IX - Edital 04/2022 - Seleção Pública de Propostas
para Patrocínio pela FAPDF - 10 anos do Ecossistema de Startups do DF . Processo SEI n. 00193-00002217/2022-11. Trata-se da
solicitação de patrocínio para o evento 10 anos do Ecossistema de Startups do DF, que será realizado em 15 de dezembro de
2022, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a proposta completa presente no documento SEI: 98945993, na modalidade
presencial a ser realizado no Distrito Federal. Valor solicitado: R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco Reais), valor negociado
entre as partes R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil Reais). Aprovado na Etapa I – Habilitação e análise pelo Comitê Interno
de Patrocínio que elaborou o parecer técnico SEI n. 98982371. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou a solicitação de
patrocínio para o evento 10 anos do Ecossistema de Startups do DF, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil
Reais), não havendo objeção quanto ao prosseguimento do patrocínio, desde que aprovado na etapa II - Homologação do Comitê
de Patrocínio do Governo do Distrito Federal e a depender da disponibilidade orçamentária desta 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, 18 de novembro de 2022.
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