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Ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF. Às 11h do dia 4 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: 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 03/2022 - PIBIC JÚNIOR - Programa de Bolsas de Iniciação Cien�fica Júnior - Resultado final. Processo SEI nº 00193-
00000117/2022-51. Trata-se do resultado final das propostas aprovadas e subme�das a chamada 02, entre os dias 17 a 19 de
outubro de 2022 pelo Edital 03/2022 PIBIC JÚNIOR, que consta com 1 (uma) proposta aprovada e que totaliza o valor de R$
22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), pelo proponente, Bernado Petriz de Assis, do Centro de Ensino Unificado do Distrito
Federal - UDF. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final da proposta aprovada pelo Edital 03/2022 PIBIC
JÚNIOR, totalizando o valor de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), subme�da pelo proponente, Bernado Petriz de
Assis, do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal - UDF, de acordo com o apresentado pela Superintendente Cien�fica,
Tecnológica e de Inovação. ITEM II - Edital 08/2022 - FAP MOVIMENTA - Seleção Pública de Propostas para Apoio à Promoção,
Realização e Organização de Eventos Cien�ficos, Tecnológicos e de Inovação - Resultado final. Processo SEI nº 00193-
00000147/2022-67 e 00193-00001620/2022-23. O resultado final das propostas aprovadas e subme�das a 9ª chamada entre os
dias 01/08 a 30/09/2022, pelo Edital 08/2022 - FAP MOVIMENTA, consta com 1 (uma) proposta aprovada denominada "IX SeedMol
(Simpósio de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Molecular)", subme�da pelo proponente João Ba�sta Lopes Mar�ns no valor de R$
44.350,00 (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final da
proposta aprovada IX SeedMol (Simpósio de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Molecular) pelo Edital 08/2022 - FAP MOVIMENTA,
totalizando o valor de R$ 44.350,00 (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais), de acordo com o apresentado pela
Superintendente Cien�fica, Tecnológica e de Inovação. ITEM III - Edital  09/2022 – Demanda Espontânea - Seleção Pública de
Propostas de Pesquisa Cien�fica, Tecnológica e Inovação - Suplementação do Edital. Processo SEI nº 00193-00000168/2022-82. A
Superintendente Cien�fica, Tecnológica e de Inovação, solicita a este Conselho Diretor, a suplementação no valor de R$
5.200.000,00 (cinco milhões duzentos mil reais), para o Edital 09/2022 Demanda Espontânea, considerando o item 4.2 do Edital: os
recursos financeiros poderão ser suplementados, por decisão do Conselho Diretor da FAPDF, nas condições orçamentárias vigentes
em cada exercício orçamentário; considerando ainda o valor total das propostas aptas a aprovação, e a possibilidade de
deferimento de alguns recursos administra�vos, foi es�mado que o valor necessário para contratação será de aproximadamente R$
15.200.000,00 (quinze milhões duzentos mil reais). DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou a suplementação de R$
5.200.000,00 (cinco milhões duzentos mil reais), para referido Edital 09/2022, a depender da disponibilidade orçamentária
desta Fundação. ITEM IV - Chamada pública nº 01/2022 do Edital nº 04/2020 - Programa Desafio DF - Resultado final. Processo
SEI nº 00080-00006435/2022-93, (78006734), (95653908).  O resultado final da Chamada Pública nº 1 do Edital 04/2020, consta
com o projeto: Observatório Educacional do DF: índice de qualidade da educação ofertada no Distrito Federal, do Coordenador
Arthur Mesquita Camargo, da Ins�tuição Rede Brasileira de Cer�ficação, Pesquisa e Inovação - RBCIP, no valor de R$ 1.500.000,00
(um milhão quinhentos mil reais) apto a aprovação pela avaliação de 03 (três) consultores ad hoc e pelo Comitê Consul�vo.
DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor homologou o resultado final da Chamada Pública nº 01 do Edital nº 04/2022, projeto:
Observatório Educacional do DF: índice de qualidade da educação ofertada no Distrito Federal, no valor de R$ 1.500.000,00 (um
milhão quinhentos mil reais), conforme apresentado pela Superintendente Cien�fica, Tecnológica. ITEM V
- Chamada Transnacional Conjunta Water 4All 2022 - Diretrizes estabelecidas pela  FAPDF. Processo SEI nº 00193-00002127/2022-
21. Trata-se de solicitação de homologação das diretrizes para Chamada Transnacional Conjunta Water 4All 2022, ao qual serão
cofinanciados 2 (dois) projetos de pesquisa cada um com valor limitado em € 50.000,00 (cinquenta mil euros, conver�dos em reais,
conforme câmbio na data de contratação e cotação informada no site do Banco Central), a referida chamada foi aprovada na 25ª
Reunião deste Conselho (97565603), ao qual após manifestação favorável da unidade orçamentária e da procuradoria jurídica desta
Fundação (98240137), a área técnica encaminha a sugestão de minuta com as diretrizes da Chamada (98491861), para deliberação
e homologação. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou as diretrizes conforme apresentado pela Superintendente Cien�fica,
Tecnológica, referente a chamada Transnacional Conjunta Water 4All 2022. ITEM VI - Documento de Oficialização de Demanda -
DOD, oriunda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE. Processo 00370-00004576/2022-
70. Trata-se do Documento de Oficialização de Demanda, oriunda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Distrito Federal - SDE, denominado de Programa de Inovação de Empresas e Fornecedores do Distrito Federal - INOVA AÇÃO DF,
apresentando como pedido de descentralização do montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o programa tem como
obje�vo capacitar os empreendedores de forma on-line e presencial, oferecendo toda a estrutura necessária para o pleno
aproveitamento dos alunos, como computadores, material didá�co e acesso à internet, em estruturas completas de sala de aula a
serem instaladas nas RA’s definidas com período de execução previsto de 12 a 24 meses. DELIBERAÇÃO: O Conselho
Diretor aprovou a descentralização do montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o documento de oficialização de
demanda, denominado INOVA AÇÃO DF, a depender da disponibilidade orçamentária e parecer jurídico desta Fundação, e
mediante a possibilidade de empenho e contratação até dia 31 de dezembro de 2022 pela Secretaria de Estado de



Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. ITEM VII - Edital 04/2022 - Seleção Pública de Propostas para Patrocínio
- Art Projeção - Encontro de inovação, cultura e economia cria�va do DF. Processo: 00193-00002200/2022-64. Trata-se da
solicitação de patrocínio para o evento Art Projeção - Encontro de inovação, cultura e economia cria�va do DF, que será realizado
em 03 e 04 de dezembro de 2022, na Concha Acús�ca de Brasília, com a proposta completa presente no documento
SEI nº (99220052) na modalidade presencial a ser realizado no Distrito Federal. Valor solicitado: R$ 398.000,00 (trezentos e noventa
e oito mil reais). Aprovado na Etapa I – Habilitação e análise pelo Comitê Interno de Patrocínio que elaborou o parecer técnico
(99227683) e na Etapa II - Homologação do Comitê de Patrocínio do Governo do Distrito Federal, conforme informado no o�cio 17
SEI nº (99235920), a análise foi realizada em reunião no dia 04/11/2022, não havendo objeção quanto ao prosseguimento do
patrocínio. E após consideração o processo segue para Etapa III de Homologação por este conselho com sugestão de aprovação
bem como determinar que os demais passos do processo sejam executados, conforme estabelecido por meio do Edital
04/2022. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou a solicitação de patrocínio para o evento Art Projeção - Encontro de inovação,
cultura e economia cria�va do DF, no valor de R$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais). ITEM - VIII - Edital 04/2022 -
Seleção Pública de Propostas para Patrocínio - Seminário de E-Sport. Processo: 00193-00002212/2022-99. Trata-se da solicitação
de patrocínio para o Seminário de E-Sport, que será realizado em 9, 10 e 11 de dezembro de 2022, no Pavilhão do Parque da Cidade
- Brasília/DF, com a proposta completa atualizada presente no documento SEI (99208274), na modalidade presencial a ser realizado
no Distrito Federal. Valor solicitado de R$ 399.890,00 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e noventa reais). Aprovado na
Etapa I – Habilitação e análise pelo Comitê Interno de Patrocínio que elaborou o parecer técnico (99226729), e na Etapa II -
Homologação do Comitê de Patrocínio do Governo do Distrito Federal, conforme informado no o�cio 17 SEI nº (99235920), a
análise foi realizada em reunião no dia 04/11/2022, não havendo objeção quanto ao prosseguimento do patrocínio. E após
consideração o processo segue para Etapa III de Homologação por este conselho com sugestão de aprovação bem como determinar
que os demais passos do processo sejam executados, conforme estabelecido por meio do Edital 04/2022. DELIBERAÇÃO: O
Conselho Diretor aprovou a solicitação de patrocínio para o Seminário de E-Sport, no valor de R$ 399.890,00 (trezentos e noventa e
nove mil oitocentos e noventa reais). ITEM IX - Edital 04/2022 - Seleção Pública de Propostas para Patrocínio - Na Rota da
Inovação. Processo n. 00193-00002211/2022-44. Trata-se da solicitação de patrocínio para o evento Na Rota da Inovação, que será
realizado em 16 e 17 de dezembro de 2022. Museu Nacional da República, com a proposta atualizada completa presente no
documento SEI n. (98938683), na modalidade presencial a ser realizado no Distrito Federal. Valor solicitado: R$ 396.000,00
(trezentos e noventa e seis mil reais). Aprovado na Etapa I - Habilitação e análise pelo Comitê Interno de Patrocínio que elaborou o
parecer técnico (99225195), e na Etapa II - Homologação do Comitê de Patrocínio do Governo do Distrito Federal, conforme
informado no o�cio 17 SEI nº (99235920), a análise foi realizada em reunião no dia 04/11/2022, não havendo objeção quanto ao
prosseguimento do patrocínio. E após consideração o processo segue para Etapa III de Homologação por este conselho com
sugestão de aprovação bem como determinar que os demais passos do processo sejam executados, conforme estabelecido por
meio do Edital 04/2022. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou a solicitação de patrocínio para o evento Na Rota da
Inovação, no valor de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais). ITEM X - Edital 04/2022 - Seleção Pública de Propostas
para Patrocínio - FICult - 1ª Feira de inovação em Cultura e Economia Cria�va do DF. Processo n. 00193-00002214/2022-88. Trata-
se da solicitação de patrocínio para o evento FICult - 1ª Feira de inovação em Cultura e Economia Cria�va do DF, que será realizado
em 26 e 27 de novembro de 2022, na Praça do Museu Nacional Hones�no Guimarães – Eixo Monumental (Via S1 Leste), Brasília/DF,
com a proposta atualizada completa presente no documento SEI n. 99206932, na modalidade presencial a ser realizado no Distrito
Federal. Valor solicitado de R$ 399.245,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais). Aprovado na Etapa I
- Habilitação e análise pelo Comitê Interno de Patrocínio que elaborou o parecer técnico (99223947), e na Etapa II - Homologação
do Comitê de Patrocínio do Governo do Distrito Federal, conforme informado no o�cio 17 sei nº (99235920), a análise foi realizada
em reunião no dia 04/11/2022, não havendo objeção quanto ao prosseguimento do patrocínio. E após consideração o processo
segue para Etapa III de Homologação por este conselho com sugestão de aprovação bem como determinar que os demais passos
do processo sejam executados, conforme estabelecido por meio do Edital 04/2022. DELIBERAÇÃO: O Conselho Diretor aprovou a
solicitação de patrocínio para o evento FICult - 1ª Feira de inovação em Cultura e Economia Cria�va do DF, no valor de R$
399.245,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais). INFORMES: I - Nega�vas de Patrocínios - IX
SeedMol. Processo nº (00193-00002051/2022-33). Proposta (97118160) subme�da para análise do Comitê Interno de Patrocínio
dia 07/08/2022. Título: IX SeedMol (Simpósio de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Molecular). Período de realização: 07 a 11 de
novembro 2022. Local de realização: Universidade de Brasília. Obje�vo: O Simpósio ocorre a cada dois anos e obje�va oferecer uma
visão ampla do desenvolvimento, novos rumos e aplicações da química teórica e computacional. Os tópicos vão desde o
desenvolvimento e aplicação em química, �sica atômica e molecular, biologia, química medicinal, bioquímica, farmacologia, estado
sólido, catálise, e campos correlatos. Após a realização da etapa I de análise e habilitação e deliberação pelo Comitê Interno 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 o parecer técnico (97576382), cuja conclusão lê-se:
Considerando a não apresentação de toda a documentação obrigatória; Considerando a incompleta proposta de patrocínio quanto
aos requisitos obrigatórios listados no Anexo 3 do Edital; Considerando que a proposta não atendeu a pontuação mínima necessária
na tabela 1, no item 14.1.5 do edital 04/2022 Patrocínio; Considerando a baixa descrição da associação da marca da FAPDF na
divulgação do projeto; Nesse contexto, o Comitê de Patrocínio resolve negar a proposta in�tulada "IX SeedMol" encaminhada pela
Turismo Cerrado Eventos. II - Nega�vas de Patrocínios - SEBRAE Inova. Processo nº (00193-00001900/2022-31). Proposta
(95554137) subme�da para análise do Comitê Interno de Patrocínio dia 14/09/2022. Título: III Inovatec. Período de realização: 25 e
26 de outubro de 2022. Local de realização:  Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Obje�vo: Promover a união dos temas
empreendedorismo, inovação e marke�ng digital, a par�r da entrega de conteúdos selecionados, de a�vidades prá�cas para
empreendedores do DF de forma a ampliar o conhecimento e potencializar os ganhos do mundo digital. Após a realização da etapa
I de análise e habilitação e deliberação pelo Comitê Interno 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 o parecer técnico
(91989704), cuja conclusão lê-se: Considerando parecer jurídico de vedações de ano eleitoral e como consequência impossibilidade
de patrocínio no período de 02/jul a 30/out, conforme parecer desta Procuradoria Jurídica (98452144); Considerando a não entrega
das documentações obrigatórias para análise, carente dos itens 9 e 12.2 do checklist disposto no Edital de Patrocínio
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04/2022.Diante do contexto, o Comitê de Patrocínio resolve negar a proposta in�tulada "SEBRAE Inova" encaminhada pelo
SEBRAE/DF. 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, 04 de novembro de 2022.
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