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Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF. Às 11:00h do dia 21 de setembro de 2022, reuniu-se o Conselho
Diretor desta Fundação, sob a Presidência do Diretor subs�tuto - Vice- Presidente: Paulo Nicholas de Freitas Nunes. Registrou-se a presença dos seguintes Conselheiros: 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). Registrou-se também a presença dos seguintes convidados: Andrey Rank Vasconcelos (Chefe da Procuradoria Jurídica), e Luana Fonseca da Costa, Chefe de
Gabinete subis�tuta que atuou como Secretária do Conselho. Conferido o quórum regimental, o Diretor-Presidente subs�tuto declarou aberta a reunião.  ITEM I -  Edital
04/2022 - Seleção Pública de Propostas para Patrocínio Pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - Recurso. Processo: 00193-00001497/2022-41. Trata-se do
pedido de recurso  da proposta in�tulada ''Desafio Ciência'' do proponente  Elos Soluções e Comunicação LTDA EPP, representada pela Maylena Clácia Gonçalves, a proposta tem
como obje�vo de promover a inserção de a�vidades de divulgação cien�fica em todos os anos do ensino fundamental distrital, de modo a desmis�ficar a Ciência e a promover
aproximações entre a educação básica, a tríade Ciência-Tecnologia-Inovação e o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, na modalidade híbrida virtual, com início do
evento 1º momento: 17 A 21 de outubro de 2022 e término do evento 2º momento: 14 A 18 de novembro de 2022. Valor global do evento:  R$ 365.000,00  (trezentos e
sessenta e cinco mil reais). Valor da cota de patrocínio solicitada à FAPDF: R$ 255.500,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). Público-alvo e número es�mado
de par�cipantes no evento: 300 (trezentos) par�cipantes. Após analise do Comitê Interno de Patrocínio resolveu negar a proposta considerando que a primeira parte do evento
se daria durante o período de vedação eleitoral  (17 a 21 de outubro). Considerando que a proposta não atende a pontuação mínima necessária na tabela 1 a "Inclusão da
marca do patrocinador em ações de divulgação do projeto patrocinado",, item 14.1.5 do Edital Patrocínio, segue para deliberação conforme item 14.1.14 no referido Edital 
como segue " 14.1.14. Da decisão que negar a habilitação ou aprovação inicial da proposta, caberá recurso ao Conselho Diretor da FAPDF, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar
da data da no�ficação do proponente''. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor indeferiu o recurso interposto pelo proponente Elos Soluções e Comunicação LTDA EPP ao qual
apresenta recurso sobre a proposta de patrocinio para o evento Desafio Ciência, considerando que as razões do recurso nao trouxeram comprovação do atendimento aos
requisitos essenciais para habilitação no Edital 04/2022 o Conselho Diretor nega  o provimento ao recurso mantendo pelos proprios fundamentos os termos da decisão do
Comitê Interno de Patrocínio. Que demostra que o evento nao atendeu a pontuação mínima necessária na tabela 1, visibilidade da marca ins�tucional na divulgação, conforme
item 14.1.8 e 14.1.19 do Edital 04/2022. ITEM II -  Edital 07/2022 - FAP Par�cipa - Seleção Pública de Propostas Apoio à Par�cipação em Eventos, Cursos de Curta Duração ou
Visitas Técnicas. Processo: 00193-00000127/2022-96. Trata-se da suspenção do Edital de fluxo con�nuo nº 07/2022 FAP Par�cipa, que tem como obje�vo o apoio financeiro a
pesquisadores, profissionais atuantes em Ciência, Tecnologia e Inovação ou a estudantes para par�cipação em eventos, Curso de Curta Duração e Visita Técnica de natureza
cien�fica, tecnológica e de Inovação, no país ou no exterior, que preve submissões de propostas até o dia 31 de outubro de 2022, e de acordo com o apresentado pela
Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação, foi des�nado para o programa no exercício orçamentário do ano de 2022 o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), conforme disponibilidade orçamentária nº 54/2022 (80158678), o total u�lizado foi de  R$ 1.906.409,91 (um milhão, novecentos e seis mil quatrocentos e nove reais e
noventa e um centavos), sobrando o valor de R$ 93.590,09 (noventa e três mil quinhentos e noventa reais e nove centavos). Posteriormente, teve acréscimo de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), conforme disponibilidade orçamentária nº 136/2022 (92843936): Total u�lizado: R$ 294.776,48 (duzentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta e
seis reais e quarenta e oito centavos); Total disponível: R$ 205.223,52 (duzentos e cinco mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Até a presente data foi
informado o valor geral u�lizado no Edital foi de R$ 2.201.186,39 (dois milhões, duzentos e um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) , restando o valor de R$
298.813,61 (duzentos e noventa e oito mil oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos). Tendo em vista que a situação geral de contratações obteve 817 propostas
subme�das ate o dia 13/09/2022 e foram contratadas até a 16ª semana, totalizando 198 propostas habilitadas. Considerando o valor restante para o andamento das análises e
contratações das demais propostas subme�das foi informado as seguintes es�ma�vas de valores para 17ª chamada habilitada no valor R$ 360.045,24 (trezentos e sessenta mil
quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), propostas viáveis de contratação (considerando apenas as propostas em tempo hábil para contratação), com valor
es�mado: R$ 79.450,00 (setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Para 18ª chamada habilitada no valor R$ 182.641,87 (cento e oitenta e dois mil seiscentos e
quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), propostas viáveis de contratação (considerando apenas as propostas em tempo hábil para contratação), com valor es�mado: R$
74.529,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte e nove reais), e para 19ª chamada habilitada no valor R$ 207.237,71 (duzentos e sete mil duzentos e trinta e sete reais e
setenta e um centavos),  propostas viáveis de contratação (considerando apenas as propostas em tempo hábil para contratação), com valor es�mado: R$ 217.700,20 (duzentos e
dezessete mil e setecentos reais e vinte centavos). Nesse sen�do resta o saldo de R$ 81.113,41 (oitenta e um mil cento e treze reais e quarenta e um centavos), e 252 propostas
a serem analisadas que totalizam o valor de R$ 2.038.267,28 (dois milhões, trinta e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), de recurso solicitado e
considerando a disponibilidade orçamentária atual supracitada, e a ausência de expecta�va de suplementação orçamentária a aréa tecnica encaminha para deliberação quanto
a suspensão do Edital 07/2022 e consequente cancelamento das chamadas, uma vez que o valor total de propostas recebida ultrapassa o valor disponibilizado para o Edital FAP
Par�cipa. DELIBERAÇÃO:  O Conselho Diretor por unanimidade acatou a solicitação de suspensão do Edital 07/2022 em caráter de fluxo con�nuo e consequente cancelamento
das chamadas do Edital 07/2022 - FAP Par�cipa, de acordo com a jus�fica�va apresentada pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação, e conforme preve em
Item 21.9 do referido Edital (grifo acrescido) e "A qualquer tempo o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral
da FAPDF, seja por mo�vo de interesse público ou de exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou a reclamação de qualquer natureza''. ITEM III - Edital
08/2022 - FAPDF MOVIMENTA - Seleção Pública de Propostas Apoio à Promoção, Realização e Organização de Eventos Cien�ficos, Tecnológicos e de Inovação.
Processo: 00193-00000045/2022-41. Trata-se da suspenção do Edital fluxo con�nuo nº 08/2022 FAPDF MOVIMENTA,  que tem como obje�vo apoiar a promoção, realização e
organização de eventos no Distrito Federal, de reconhecida relevância cien�fica, tecnológica e de inovação, que preve submissões de propostas até o dia 31 de outubro de 2022,
e de acordo com o apresentado pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação, foi des�nado para o programa no exercício orçamentário do ano de 2022 o valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme disponibilidade orçamentária n.º 64/2022 (80572655), até o presente momento o total u�lizado foi de R$ 743.488,00
(setecentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais), foram subme�das 50 propostas até o dia 20/09/2022, e 6  foram contratadas, habilitando até a 7ª semana,
restando o valor de R$ 256.512,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e doze reais). Nesse sen�do foi informado as seguintes es�ma�vas de valores para 8ª semana no
valor de R$ 211.966,00 (duzentos e onze mil novecentos e sessenta e seis reais), propostas viáveis de contratação (considerando apenas as propostas em tempo hábil para
contratação), com valor es�mado: R$ 134.671,00 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais). Nesse sen�do resta o saldo de R$ 121.841,00 (cento e vinte e um
mil oitocentos e quarenta e um reais) e 26 propostas a seram analisadas que totalizam o valor de R$ 2.105.266,40 (dois milhões, cento e cinco mil duzentos e sessenta e seis
reais e quarenta centavos), de recurso solicitado e considerando a disponibilidade orçamentária atual supracitada, e a ausência de expecta�va de suplementação orçamentária a
aréa tecnica encaminha para deliberação quanto a suspensão do Edital 08/2022, uma vez que o valor total de propostas recebida ultrapassa o valor disponibilizado para o
Edital. DELIBERAÇÃO:  O Conselho Diretor por unanimidade acatou a solicitação de suspensão do Edital 08/2022 - FAPDF MOVIMENTA, de acordo com a jus�fica�va
apresentada pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação, e conforme preve em Item 24.2 do referido Edital (grifo acrescido) "A qualquer tempo o presente Edital
poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da FAPDF, seja por mo�vo de interesse público ou de exigência legal, sem que isso
implique direito a indenização ou a reclamação de qualquer natureza''. ITEM IV-  Edital 11/2022 - Publicação em Revistas Cien�ficas. Processo:  00193-00000192/2022-11.
Trata-se da suspenção do Edital de fluxo con�nuo nº 11/2022 Publicação em Revistas Cien�ficas, que tem como obje�vo es�mular e apoiar a publicação de ar�gos cien�ficos,
tecnológicos ou de inovação em periódicos nacionais e internacionais produzidos por pesquisadores de ins�tuições de ensino superior e/ou pesquisa, públicas ou privadas,
que preve submissões de propostas até o dia 31 de outubro de 2022, e de acordo com o apresentado pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação,
foi des�nado para o programa no exercício orçamentário do ano de 2022 o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme disponibilidade
orçamentária nº 88/2022 (81860706), até o presente momento o total u�lizado foi de R$ 140.498,10 (cento e quarenta mil quatrocentos e noventa e oito reais e dez centavos),
foram subme�das 132 propostas até o dia 20/09/2022 e 11 foram contratadas, restando o valor de R$  9.501,90 (nove mil quinhentos e um reais e noventa centavos). Nesse
sen�do resta o saldo de R$  9.501,90 (nove mil quinhentos e um reais e noventa centavos), 30 propostas analisadas no valor es�mado de R$ 171.057,25 (cento e setenta e um
mil cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), e 89 propostas  a seram analisadas que totalizam o valor de R$ 125.248,25 (cento e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e
oito reais e vinte e cinco centavos), de recurso solicitado e considerando a disponibilidade orçamentária atual supracitada, e a ausência de expecta�va de suplementação
orçamentária a aréa tecnica encaminha para deliberação quanto a suspensão do Edital 11/2022 Publicação em Revistas Cien�ficas, uma vez que o valor total de propostas
recebida ultrapassa o valor disponibilizado para o Edital. DELIBERAÇÃO:  O Conselho Diretor por unanimidade acatou a solicitação de suspensão do Edital 11/2022 Publicação
em Revistas Cien�ficas, de acordo com a jus�fica�va apresentada pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação, e conforme preve em Item25.8 do referido Edital
(grifo acrescido) "A qualquer tempo o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da FAPDF, seja por mo�vo de
interesse público ou de exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou a reclamação de qualquer natureza. ''. ITEM V - Documento de Oficialização de Demanda-
DOD, oriunda do Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Processo 00151-00000595/2022-66. Trata-se do Documento de Oficialização de Demanda, oriunda do Arquivo
Público, que tem como obje�vo a criação de banco de dados de descrição de documentos fotográficos e filmográficos e o�mização dos processos de recuperação da
informação, o produto do presente projeto cria as condições para que a ins�tuição arquivís�ca potencialize a “prestação de serviços públicos digitais” por meio de tecnologias
que facilitam o acesso remoto aos seus acervos. Denominado "Repositório Digital” desde a sua criação, passando pela manutenção e conservação, pelo período de execução
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previsto de 18 meses no valor de   R$ 1.047.000 (um milhão quarenta e sete mil reais). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou o Documento de Oficialização de Demanda,
oriunda Arquivo Público denominada "Repositório Digital”, de acordo com o apresentado pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação, a depender da
disponibilidade orçamentaria desta Fundação. ITEM VI - Edital 01/2020 - FAPDF/CNPQ - Programa de Apoio a Núcleos Emergentes - PRONEM- Resultado Preliminar da Etapa
II. Processo 00193-00000454/2021-67. Trata-se do resultado preliminar da etapa II da seleção do Edital nº 01/2020 - FAPDF/CNPQ Programa de Apoio a Núcleos Emergentes -
PRONEM, cujo obje�vo é apoiar a execução de projetos de pesquisa cien�fica, tecnológica e de inovação dos grupos de pesquisa emergentes, formado por pesquisadores com
destaque na sua área de conhecimento e com experiência na coordenação de projetos, de modo a induzir a formação de novos Núcleos de Excelência em pesquisa no Distrito
Federal. Após a análise de mérito e relevância de cada uma das propostas, foi apresenta a Ata do Comitê Consul�vo, doc SEI nº 94720629, com a lista contendo a relação das
propostas recomendadas e não recomendadas para homologação do resultado preliminar, conforme item 6.2.3 do referido Edital, de acordo com o apresentado
pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação. A Tabela 1 corresponde o ranking de classificação das propostas aprovadas que ob�veram a melhor avaliação (do
maior para o menor), e que estão dentro do limite orçamentário do Edital, R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). A nota final corresponde a soma da média final das notas do
comitê ad hoc e a nota final do Comitê Consul�vo.

TABELA 1
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Nº PROPONENTE TÍTULO DO
PROJETO

INSTITUIÇÃO
EXECUTORA

VALOR
SOLICITADO CUSTEIO BOLSA CAPITAL

1
NOTA

AD
HOC

2
NOTA

AD
HOC

MÉDIA
FINAL

COMITÊ
AD HOC

NOTA
COMITÊ

CONSULTIVO

NOTA
FINAL

(Média Ad
Hoc +

Comitê
Consul�vo)

RECOMENDAÇÃO
DO COMITÊ

CONSULTIVO
(item 6.2.2.4)

1
Rodrigo
Gurgel

Gonçalves

Rede de Aplicação
da Inteligência

Ar�ficial em
Doenças

Infectocontagiosas

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
413.600,00

R$
9.600,00 R$ 76.800,00 95 94 94,5 100 194,50  APROVADA SEM

CORTES

2
Márcia
Renata
Mortari

Rede
Neurobioprospecta
Novos tratamentos

bioinspirados e
associados à

nanotecnologia,
educação e

prevenção contra as
Doenças

Neurodegenera�vas

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
360.400,00

R$
39.600,00

R$
100.000,00 94,5 92 93,25 98,25 191,50  APROVADA SEM

CORTES

3 Wagner
Fontes

Influência do
Treinamento de

Força com Restrição
do Fluxo Sanguíneo

na Recuperação
Após Retorno de

Exposição à
Microgravidade:

Avaliação da
Resposta Funcional,

Morfológica e
Molecular de

Músculos, Meniscos
e Neutrófilos

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
383.750,00

R$
8.250,00

R$
108.000,00 91 90 90,5 100 190,50  APROVADA SEM

CORTES

4 Luiz Antonio
Ribeiro Junior

Design e Estudo de
Novos Materiais

para o
Desenvolvimento

de Aplicações para
Conversão de
Energia: Uma

Abordagem Teórico-
Experimental

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
150.000,00 - R$

350.000,00 97,2 99 98,1 91,5 189,60  APROVADA SEM
CORTES

5 Angela Mehta
dos Reis

U�lização da
ferramenta

CRISPR/Cas9 para
edição gênica de
tomate (Solanum

lycopersicum)
visando a

resistência múl�pla
a doenças rumo a
um manejo mais

sustentável

CENARGEN -
Embrapa
Recursos

Gené�cos e
Biotecnologia

R$
498.500,00

R$
250.000,00 - R$

248.500,00 93,25 89 91,13 98 189,13  APROVADA SEM
CORTES

6 Simoni
Campos Dias

Produção de a�vos
biológicos em

sistema
biodegradável para
controle de insetos
vetores de doenças
de importância na

saúde pública

UCB -
Universidade
Católica de

Brasília

R$
478.856,62

R$
299.000,00

R$
48.600,00

R$
131.256,62 93,83 83 88,41 100 188,41  APROVADA SEM

CORTES

7
Marcelo
Henrique

Sousa

Núcleo de
Excelência em

Nanotecnologia
Verde Aplicada à

Agricultura e Meio
Ambiente (NEX-

NaVe)

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
499.700,00

R$
213.400,00

R$
72.300,00

R$
214.000,00 89 100 94,5 93 187,50  APROVADA SEM

CORTES

8 Betania Ferraz
Quirino

Produção e
aplicação de

enzimas como a�vo
na bioeconomia

EMBRAPA -
Embrapa

Agroenergia

R$
500.000,00

R$
479.400,00

R$
9.600,00 R$ 11.000,00 84,25 98,5 91,38 93,5 184,88  APROVADA SEM

CORTES

9 Jader Galba
Busato

Soluções inova�vas
para o manejo de
resíduos orgânicos

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
495.300,00

R$
88.500,00

R$
64.800,00

R$
342.000,00

95,5 84 89,75 94 183,75  APROVADA SEM
CORTES
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no DF: o potencial
da compostagem
enriquecida e da

digestão anaeróbia
na geração de

bioinsumos
agrícolas, energia

renovável e postos
de trabalho,

potencializando
ações da economia

circular

10
Arminda

Moreira de
Carvalho

Modelagem da
evolução do

carbono, nitrogênio
e N2O para

iden�ficar sistemas
de produção

agrícola com alto
potencial de

mi�gação de GEE
no Cerrado do DF

EMBRAPA -
Empresa

Brasileira de
Pesquisa

Agropecuária

R$
500.000,00

R$
295.500,00

R$
57.600,00

R$
146.900,00 80,5 96,5 88,5 93,75 182,25  APROVADA SEM

CORTES

11
Luciano

Paulino da
Silva

Uso racional e
sustentável de

recursos biológicos
para

nanobiofabricação
de modelos

biomimé�cos de
importância

agropecuária e
agroindustrial

CENARGEN -
Embrapa
Recursos

Gené�cos e
Biotecnologia

R$
500.000,00

R$
150.000,00 - R$

350.000,00 81 87,25 84,13 97 181,13  APROVADA SEM
CORTES

12 Renato Alves
Borges

Pesquisa,
desenvolvimento e

inovação
tecnológica em

sistemas de
controle para

CubeSats

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
150.000,00 - R$350.000,00 90,5 94,5 92,5 87 179,50  APROVADA SEM

CORTES

13 Cláudia Naves
David Amorim

ZEB - Zero Energy
Brasília: plano
estratégico de

eficiência
energé�ca para

parque construído
de balanço

energé�co nulo

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
498.594,00

R$
218.100,00

R$
171.000,00

R$
109.494,00 96 83,75 89,88 89,5 179,38  APROVADA SEM

CORTES

14 Danilo Ba�sta
Pinho

Sensibilidade de
isolados de

Ramulariopsis a
fungicidas u�lizados

na cultura do
algodoeiro

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
480.000,00

R$
156.000,00 - R$

324.000,00 100 93 96,5 79 175,50  APROVADA SEM
CORTES

15
Leonardo

Cavalcan� da
Silva

Núcleo DataMigra
UnB -

Universidade
de Brasília

R$
463.200,00

R$
139.000,00 - R$

324.200,00 89 72 80,5 95 175,50  APROVADA SEM
CORTES

16 Fabian
Borghe�

Modelagem da
germinação e

crescimento inicial
de plantas:

subsídios para
restauração e

adaptação
climá�ca.

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
456.900,00

R$
324.500,00

R$
29.400,00

R$
103.000,00 83 89,75 86,38 88,5 174,88  APROVADA SEM

CORTES

TOTAL

A lista acima apresenta as propostas com as maiores notas e que estão dentro do limite orçamentário do Edital.

R$ 7.871.050,62 (sete milhões, oitocentos e trinta mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) 

4.1 Para o presente Edital serão aplicados recursos no valor total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Deste
montante, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) são oriundos do Programa de Trabalho nº 19.571.6207.6026.3134 –
Execução de A�vidade de Fomento ao Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico/FAPDF e R$ 4.000.000,00 oriundos do
CNPq, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira de ambas as ins�tuições.

 

 
Tabela 2 corresponde a con�nuação da classificação das demais propostas analisadas. Respeitando o limite orçamentário do Edital, as 16 (dezesseis) primeiras propostas melhores classificadas,
foram consideradas prioritárias para o Distrito Federal e estão aptas a aprovação conforme ata do Comitê Consul�vo porérm fora do limite orçamentario.

 

TABELA 2

17
Marcelo de

Macedo
Brigido

Núcleo de Estudos
de Viroses

Emergentes do DF:
Isolamento e

Caracterização de
an�corpos

monoclonais com
ação neutralizante
contra SARS-CoV-2,

ZIKV e DENV

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
499.721,00

R$
347.245,00

R$
14.400,00

R$
138.076,00 75,25 83 79,13 93,25 172,38  APROVADA SEM

CORTES

18 Rafael
Timoteo de

Projeto SISTεR City
– Sistemas

UnB -
Universidade

R$
500.000,00

R$
96.000,00

R$
171.000,00

R$
233.000,00

85,5 68 76,75 95 171,75  APROVADA SEM
CORTES



Sousa Junior Inteligentes Seguros
e em Tempo Efe�vo
Real para Cidades

Inteligentes

de Brasília

19 Kleber Melo e
Silva

Desenvolvimento
de Novos

Algoritmos de
Proteção para

Melhorar a
Operação e

Resiliência de
Sistemas Elétricos
de Potência com o

Aumento da
Integração de

Fontes de Energia
Renováveis e Uso

de Sistemas de
Armazenamento de

Energia

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
135.600,00

R$
14.400,00

R$
350.000,00 94 58 76 95,5 171,50  APROVADA SEM

CORTES

20
Joao Luiz
Quaglito�
Durigan

NÚCLEO DE
EXCELÊNCIA EM
PESQUISA EM

REABILITAÇÃO E
DESEMPENHO

FUNCIONAL
HUMANO

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
150.181,00 - R$

349.819,00 100 75 87,5 83,5 171,00  APROVADA SEM
CORTES

21
Otávio de

Tolêdo
Nóbrega

Assinatura
molecular do fluxo

autofágico na
musculatura

esquelé�ca de
idosas portadores

da síndrome da
fragilidade: estudo

abrangente de
correlação

clinicopatológica.

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
115.800,00

R$
34.200,00 R$350.000,00 92,5 95,5 94 76,5 170,50  APROVADA SEM

CORTES

22

Maria Esther
de Noronha

Fonseca
Boiteux

Caracterização
Genômica em

ampla escala de
patógenos e pragas
do tomateiro e da
alface no Distrito

Federal e
mobilização de

genes de resistência
para controle via
melhoramento

gené�co clássico
e/ou biotecnológico

EMBRAPA -
Empresa

Brasileira de
Pesquisa

Agropecuária

R$
430.000,00

R$
255.000,00 - R$

175.000,00 87,5 82,5 85 82,5 167,50  APROVADA SEM
CORTES

23
Ieda de

Carvalho
Mendes

SAÚDE DO SOLO
PARA A INSERÇÃO

ESTRATÉGICA E
COMPETITIVA DA
AGRICULTURA DO

DF E DO BRASIL NA
BIOECONOMIA

MUNDIAL

EMBRAPA -
Empresa

Brasileira de
Pesquisa

Agropecuária

R$
497.520,00

R$
301.420,00

R$
48.600,00

R$
147.500,00 66,25 90 78,13 88 166,13  APROVADA SEM

CORTES

24

Roberto
Arnaldo
Trancoso
Gomes

DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMA DE
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL DE

APRENDIZADO DE
MÁQUINA

PROFUNDA (DEEP
LEARN) PARA O

MONITORAMENTO
E A DETECÇÃO DE
MUDANÇAS NO

USO E COBERTURA
DA TERRA ATRAVÉS

DE IMAGENS DE
SATÉLITE

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
493.450,00

R$
105.250,00

R$
43.200,00

R$
345.000,00 58,5 97,5 78 84,5 162,50  APROVADA SEM

CORTES

25
André Luís

Brasil
Cavalcante

Ferramenta de
Tomada de Decisão

para o
Aproveitamento

Energé�co do
Metano Gerado a
Par�r da Digestão

Anaeróbica de
Resíduos Sólidos

Urbanos no Aterro
Sanitário de
Brasília/DF.

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
499.577,40

R$
194.660,00

R$
28.800,00

R$
276.117,40 89,5 72,75 81,13 80,5 161,63  APROVADA SEM

CORTES

26 Izabela
Marques
Dourado
Bastos

Charneau

Desenvolvimento
de inse�cidas eco-

sustentáveis
eficazes contra

vetores de doenças
infecciosas e pragas

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
477.000,00

R$
277.200,00

R$
19.800,00

R$
180.000,00

97 87,5 92,25 65 157,25  APROVADA SEM
CORTES



agrícolas,
endêmicos no
DF/RIDE, por

bioprospecção e
reposicionamento

de moléculas
comerciais por

inteligência ar�ficial

27 Sandra Maria
da Luz

Manufatura,
caracterização

mecânica e
modelagem
numérica de

material compósito
híbrido para
aplicação em

estruturas
aeroespaciais

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
288.250,08

R$
13.200,00

R$
198.549,92 83,5 81,5 82,5 74,5 157,00  APROVADA SEM

CORTES

28
João

Henrique
Moreira Viana

Uso de células-
tronco

Mesenquimais e
Vesículas

Extracelulares em
aplicações

terapêu�cas
associadas à

biotecnologia da
reprodução

CENARGEN -
Embrapa
Recursos

Gené�cos e
Biotecnologia

R$
500.000,00

R$
269.000,00

R$
11.000,00

R$
220.000,00 95,5 70,8 83,15 71 154,15  APROVADA SEM

CORTES

29

Mylene
Chris�ne

Queiroz de
Farias

Desenvolvimento
de um Sistema de

Saúde Eletrônico (E-
Health) para

Cidades Inteligentes

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
499.950,00

R$
68.400,00

R$
81.600,00

R$
349.950,00 73,5 68 70,75 80,5 151,25  APROVADA SEM

CORTES

30
Taygoara

Felamingo de
Oliveira

Estudo do
escoamento a

jusante de arranjos
de turbinas livres de

eixo horizontal.

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
500.000,00

R$
178.420,00 - R$

321.580,00 81 66,25 73,63 76,75 150,38  APROVADA SEM
CORTES

31
Maurício
Machaim

Franco

Edição genômica
em células e

embriões bovinos
para inserção de

genes inse�cidas no
locus H11 do

genoma bovino

CENARGEN -
Embrapa
Recursos

Gené�cos e
Biotecnologia

R$
391.000,00

R$
219.000,00

R$
72.000,00

R$
100.000,00 91 94 92,5 54,5 147,00  APROVADA SEM

CORTES

32 Mariana de
Souza Castro

Estratégia para o
avanço da

Bioeconomia no DF
baseada no uso de

pep�deos de defesa
de an�bios como

protó�pos de
fármacos voltados

ao controle de
microrganismos e à

modulação do
processo de
cicatrização

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
485.100,00

R$
375.000,00

R$
39.600,00 R$ 70.500,00 89 68 78,5 40,5 119,00  NÃO APROVADA

33 Danglei de
Castro Pereira

Núcleo de Estudos
de historiografia

literária do Centro-
Oeste:

historiografia,
cânone e o marginal

UnB -
Universidade

de Brasília

R$
477.352,98

R$
274.752,98

R$
48.600,00

R$
154.000,00 32 11,8 21,9 17,75 39,65  NÃO APROVADA

DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou a tabela 1 contendo o resultado preliminar da etapa II da seleção do Edital nº 01/2020 - FAPDF/CNPQ Programa de Apoio a
Núcleos Emergentes - PRONEM, referente as propostas apresentadas  com as maiores notas e que estão dentro do limite orçamentário do Edital. R$ 7.871.050,62 (sete milhões,
oitocentos e trinta mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) . Conforme segue o item 4.1 Para o presente Edital serão aplicados recursos no valor total de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais). Deste montante, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) são oriundos do Programa de Trabalho nº 19.571.6207.6026.3134 – Execução de
A�vidade de Fomento ao Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico/FAPDF e R$ 4.000.000,00 oriundos do CNPq, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária
e financeira de ambas as ins�tuições.  ITEM VII - Chamada Conjunta Brasil Itália/MAECI Joint Science And Technology Coopera�on  - Resultado final. Processo: 00193-
00001200/2019-41. Trata-se do resultado final da Chamada Conjunta com o Ministério Italiano de Relações Exteriores (MAECI), que tem como obje�vo apoiar conjuntamente
projetos colabora�vos de pesquisa e inovação, através de ar�culação do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), baseado no memorando
de entendimento assinado entre o MAECI e o CONFAP, em 30 de julho de 2019, objeto de deliberação e aprovação pelo Conselho Diretor desta Fundação, conforme Reunião
Ordinária de Ata de Nº. 470, de 21 de outubro de 2019 (79165253), e que obteve um projeto da UNB aprovado do  Coordenador Sr. Cris�an Vendi�ozzi, projeto: Splash, valor
total do projeto: € 219.000,00 (duzentos e dezenove mil mil euros), valor total aprovado na referida chamada, €100.000,00 (cem mil Euros), correspondente ao montante de R$
535.960,00 (quinhentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta reais), conforme conversão de moeda do Banco Central do Brasil (94079470), que será pago em 3 (três)
parcelas, de acordo com o desembolso a seguir: no ano de 2022 o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no ano de 2023 o valor de R$ 217.980,00 (duzentos e dezessete mil
novecentos e oitenta reais) e no ano de 2024 o valor de R$ 217.980,00 (duzentos e dezessete mil novecentos e oitenta reais), de acordo com apresentado pela Superintendente
Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final da Chamada Conjunta com o Ministério Italiano de Relações Exteriores
(MAECI), do Coordenador Sr. Cris�an Vendi�ozzi,  sobre o projeto: Splash no valor total de €100.000,00 (cem mil Euros), correspondente ao montante de R$ 535.960,00
(quinhentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta reais), que será pago de acordo com desembolso descrito acima. INFORMES: Nega�vas sobre o Edital 04/2022 - Seleção
Pública de Propostas para Patrocínio: (1) BioteXperience. Processo nº (00193-00001289/2022-41). Proposta (92475077) subme�da para analise do Comitê Interno de Patrocinío
dia 02/08/2022. Título: BioteXperience. Período de realização: 16 a 19 de novembro de 2022. Local de realização: Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Obje�vo: Incen�var
ações para o desenvolvimento de um ecossistema de inovação, empreendedorismo e pesquisa de qualidade, alinhadas às polí�cas públicas do setor de Ciência, Tecnologia e
Inovação e do Governo do Distrito Federal e oportunizar o desenvolvimento dos setores de tecnologias e indústria, através de treinamentos, palestras e do fomento de
networking qualificado entre as empresas par�cipantes, pesquisadores e profissionais da biotecnologia do Distrito Federal e região. Após a realização da Etapa 1 de análise e
habilitação e deliberação pelo Comitê de Patrocínio da FAPDF, prevista no item 14.1 do Edital de Patrocínio 04/2022 (h�ps://www.fap.df.gov.br/wp-
content/uploads/2022/02/SEI_GDF-79900709-Edital.pdf), emi�u-se a memória de reunião (92679181), cuja conclusão lê-se: Considerando que a proposta não atende a
pontuação mínima necessária na tabela 1 item a, do item 14.1.5 do Edital 04/2022 Patrocínio; Considerando uma divulgação prévia do evento pouco detalhada e consequente
baixa associação e alcance da marca da FAPDF na divulgação do projeto; Nesse contexto, o Comitê de Patrocínio resolveu negar a proposta in�tulada "BioteXperience:

https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/SEI_GDF-79900709-Edital.pdf


Desenvolvendo um ecossistema de inovação e empreendedorismo em Biotecnologia". E para constar, eu Luana Fonseca da Costa, lavrei está ata que vai por mim assinada, pelo
Diretor-Presidente  subis�tuto e pelos demais membros do Conselho, após sua aprovação. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022.
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