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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Conselho Diretor

 

ATA

Ata da 25ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF. Às 11:00h do dia
13 de outubro 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: Paulo Nicholas de Freitas Nunes
(Diretor Vice-Presidente), 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 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  -  Edital
07/2022 - FAP Par�cipa - Seleção Pública de Propostas Apoio à Par�cipação em Eventos, Cursos de Curta Duração ou Visitas
Técnicas -  Resultado final das propostas subme�das entre os dias 15 a 21 de julho de 2022 . Processo: 00193-00001460/2022-
12. Tratam-se do resultado final das propostas subme�das entre os dias 15 a 21 de Julho de 2022, pelo Edital 07/2022 FAP Par�cipa,
que conta com 3 (três) propostas aprovadas que totalizam o valor de R$ 14.244,11 (quatorze mil duzentos e quarenta e quatro reais
e onze centavos), conforme quadro abaixo: 

PROPOSTAS HABILITADAS

Nº PROPONENTE EVENTO PROJETO DATA DE
SUBMISSÃO

LOCAL DO
EVENTO

DATA DO
EVENTO
INICIO

DATA
EVENTO

FINAL

VALOR
DO

APOIO
SITUAÇÃO

1 Bruna Lorrane
Jardim Ribeiro

SITRAER - Air
Transporta�on

Symposium

TECHNICAL
ECONOMIC

APPROACH IN THE
MULTIDISCIPLINARY
OPTIMIZATION OF

eVTOL-TYPE
AIRCRAFT

15/07/2022 São Jose dos
Campos - SP 25/10/2022 27/10/2022 R$

2.950,00 HABILITADO

2
Danielle de
Castro Silva

Lobato

V Congresso
La�noamericano

y Caribeño de
Ciencias Sociales

ESCOLARIDADE E
MERCADO DE
TRABALHO: AS

DIFERENÇAS ENTRE
A POPULAÇÃO
NEGRA E NÃO

NEGRA NO
DISTRITO FEDERAL

17/07/2022 Uruguai 16/11/2022 18/11/2022 R$
7.357,11 HABILITADO

3
Marianna

Nascimento
Fernandes

Visita Técnica -
Universidade

Federal de Santa
Catarina

Visita Técnica -
Universidade

Federal de Santa
Catarina

21/07/2022 Florianopolis
- SC 24/10/2022 27/10/2022 R$

3.937,00 HABILITADO

DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final com 3 (três) propostas aprovadas e que totalizam o valor de R$
14.244,11 (quatorze mil duzentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), de acordo com o apresentado pela Superintendente
Cien�fica, Tecnológica e de Inovação. ITEM II - Chamada ERC - CONFAP - CNPq 2022 - Oportunidades de pesquisa na Europa para
pesquisadores a�vos de doutorado do Brasil. Trata-se da Chamada ERC - CONFAP - CNPq 2022, aderida em 09/03/2022 através de
proposta apresentada no Fórum CONFAP Foz de Iguaçu. A ERC tem como obje�vo selecionar pesquisadores do Brasil com �tulo de
Doutor para par�cipar de intercâmbios na Europa, junto com as equipes dos projetos apoiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa
(ERC). A publicação da chamada está prevista para o dia 29 de setembro de 2022, do cronograma da chamada o prazo de submissão
será até dia 15 de dezembro de 2022, o início dos projetos aprovados deve se iniciar no primeiro semestre de 2023. O recurso
alocado para o financiamento desta Chamada é de € 50.000 (euro). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o valor de
€ 50.000 (euro), referente a Chamada ERC - CONFAP - CNPq 2022 - Oportunidades de pesquisa na Europa para pesquisadores a�vos
de doutorado do Brasil e deliberou quanto ao encaminhamento à área técnica para diligências sobre à elaboração das diretrizes e
demais providências necessárias, quanto aos trâmites de disponibilidade orçamentaria e parecer jurídico. ITEM III - Chamada
Transnacional Conjunta BiodivMon 2022-2023 - Melhor monitoramento transnacional da biodiversidade e mudança do
ecossistema para a ciência e a sociedade (BiodivMon). Trata-se da Chamada Transnacional Conjunta BiodivMon 2022-2023, aderida
em 09/06/2022, através do Fórum CONFAP Manaus. A chamada tem como obje�vo apoiar projetos de pesquisa e inovação sobre o
monitoramento transnacional da biodiversidade e mudança do ecossistema para a ciência e a sociedade (BiodivMon), promovendo a
integração das ciências naturais, ciência técnicas e ciências humanas. Do cronograma da Chamada o prazo de submissão de pré-
proposta será até dia 9 de novembro de 2022. O prazo de submissão para propostas completas será até dia 5 de abril de 2023 e o
início dos projetos aprovados devem iniciar a par�r de 1 de dezembro de 2023 até dia 1 abril de 2024. O recurso alocado para o
financiamento desta Chamada é de € 100.000 (euro). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o valor de € 100.000
(euro), referente a  Chamada Transnacional Conjunta BiodivMon 2022-2023 e deliberou quanto ao encaminhamento à área técnica
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para diligências sobre à elaboração das diretrizes e demais providências necessárias, quanto aos trâmites de disponibilidade
orçamentária e parecer jurídico. ITEM IV- Chamada Transnacional Conjunta Water 4All 2022 - ''Gestão de recurso hídricos:
resiliência, adaptação e mi�gação a eventos hidroclimá�cos extremos e ferramentas de gestão''  Trata-se da
Chamada Transnacional Conjunta Water 4All 2022, aderida 09/03/2022 em 09/12/2021 no Fórum CONFAP Foz de Iguaçu. A chamada
tem como obje�vo apoiar projetos colabora�vos de pesquisa e inovação para melhorar a segurança da água a longo prazo, com foco
na gestão de recurso hídricos, resiliência, adaptação e mi�gação a eventos hidroclimá�cos extremos e ferramentas de gestão. Do
cronograma a Chamada será publicada dia 1 de setembro de 2022, as pré-propostas serão até dia 31 de outubro de 2022, o prazo de
submissão para propostas completas será até dia 20 de março de 2023, e o início dos projetos aprovados devem ocorrer no final de
2023. O recurso alocado para o financiamento desta Chamada é de € 100.000 (euro). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor
homologou o valor de € 100.000 (euro), referente a Chamada Transnacional Conjunta Water 4All 2022 e deliberou quanto ao
encaminhamento à área técnica para diligências sobre à elaboração das diretrizes e demais providências necessárias, quanto aos
trâmites de disponibilidade orçamentária e parecer jurídico. ITEM V - Chamada de apoio a jovens cien�stas nº 6/2022. Trata-se da
Chamada de apoio a jovens cien�stas nº 6/2022 referente ao primeiro termo adi�vo entre o memorando de entendimento entre o
CONFAP e o Ins�tuto Serrapilheira, aderida 07/03/2022. A chamada tem como obje�vo apoiar jovens pesquisadores que
apresentam grades perguntas que contribuam para o conhecimento fundamental em ciências naturais, ciência da computação e
matemá�ca, sendo que o período de submissão das propostas é de 28/10 a 28/11/2022. Com base no primeiro termo adi�vo entre
o memorando de entendimento entre o CONFAP e o ins�tuto Serrapinlheira, é previsto que após a análise das propostas pelo
Ins�tuto será verificado o interesse e disponibilidade financeira das FAPs dos jovens pesquisadores da(s) proposta(s) selecionada(s)
para o apoio das propostas de dois formatos, cofinaciamento, ou seja, o apoio conjunto entre FAP e o Ins�tuto Serrapilheira com
valores mutuamente definidos e unilateral com apoio da FAP com valor definido por ela. O recurso alocado para o financiamento
desta Chamada é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), referente a Chamada de apoio a jovens cien�stas nº 6/2022, e deliberou quanto ao encaminhamento à área
técnica para diligências sobre à elaboração das diretrizes e demais providências necessárias, quanto aos trâmites  de disponibilidade
orçamentária e parecer jurídico. INFORMES: (1) Colaboração FAPDF - Embaixada da França. Trata-se do pedido de viabilidade
técnica para dar con�nuidade nas trata�vas já solicitadas em reunião entre FAPDF e a Embaixada da França, o qual
a Superintendente Cien�fica, Tecnológica, e de Inovação se comprometeu a entregar dia 18/10/2022 a análise da viabilidade técnica
para dar prosseguimento ao projeto citado. (2) Parceria com FAPEG. Trata-se do pedido de viabilidade técnica para dar con�nuidade
nas trata�vas já solicitadas em reunião realizada dia 24/03/2022 com o Presidente Robson e o Presidente da FAPDF, e em reunião
realizada de forma virtual com a Superintendente Cien�fica, Tecnológica e de Inovação, Sr. Renata, o Coordenador Tecnológico e de
Inovação, Sr. Gilmar e o Assessor Especial do Gabinete Sr. Pedro, no dia 09/05/2022, ao qual a Superintendente Cien�fica,
Tecnológica, e de Inovação se comprometeu a entregar dia 18/10/2022 a análise da viabilidade técnica para dar prosseguimento ao
projeto citado. (3) Convênio 02/2020 CNJ - Firmado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa - FAPDF, a Fundação Universidade de
Brasília - UNB e a FINATEC. Processo: 00193-00000817/2019-40. Trata-se do Convênio 02/2020 - firmado entre a Fundação de Apoio
à Pesquisa - FAPDF, a Fundação Universidade de Brasília - UNB e a FINATEC, cujo objeto visa estabelecer ações de mútua cooperação
técnico-cien�fica para a execução do projeto de pesquisa in�tulado "Explorando o uso de técnicas de elicitação de requisitos de
privacidade centradas nos usuários em um contexto de inclusão social". Aguardando análise de prestação de contas ao qual se
encerrou o prazo combinado com Gabinete em 07/10/2022. Em consulta ao processo verificamos que em 10/10/2022. A Comissão
Executora do Convênio solicitou diligencias quanto ao preenchimento de um formulário de análise do relatório para que possa
compor o relatório final de avaliação da prestação de contas do acordo nº 02/2020, determinando que o CNJ responda com 5 (cinco)
dias úteis, que finaliza no dia 19/10/2022. 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, 13 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Cien�fico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 20/10/2022, às 17:46,
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 ERIKA MATTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA -
Matr.1710055-0, Superintendente da Unidade de Administração Geral, em 21/10/2022, às
11:15, 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 21/10/2022, às
13:08, 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 PAULO NICHOLAS DE FREITAS NUNES- Matr.
1694562-X, Vice-Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, em
21/10/2022, às 13:10, 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 ANDREY RANK VASCONCELOS- Matr. 1691070-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 21/10/2022, às 13:33, 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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