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para Avaliação de Desempenho do 5G em Aplicações de Cidades Inteligentes; 30. Brasília
[re]vista: mulher, cidade e arquitetura; 31. Papel da ativação da microglia sobre o declínio
cognitivo associado à obesidade; 32. Fabricação de uma plataforma Internet baixo custo
usando a comunicação com os satélites; 33. Estruturação genética da população de
Meloidogyne spp. em cana-de-açúcar no Brasil; 34. Conhecer os mecanismos de proteção
de plantas contra infecção viral, imunidade inata e “pattern triggered immunity”, para
combater as viroses com novas estratégias; 35. Regulação da autofagia de macrófagos por
miRNAs durante a interação com Cryptococcus neoformans; 36. Efeito da modulação da
microbiota intestinal sobre desfechos metabólicos e cognitivos; 37. Potencial de mitigação
de GEE de sistemas agrícolas no Cerrado do DF: uma abordagem de campo e modelagem;
38. Desenvolvimento e avaliação de nanofitoterápicos à base de óleo de Andiroba (Carapa
guianensis Aubl.) associados a um equipamento de fotobioestimulação (Rapha®) e
cobertura de Látex Natural na regeneração de feridas em modelo animal de diabetes; 39.
Síntese de glitazonas contendo núcleos heterocíclicos e avaliação farmacológica em
diabetes do tipo 2; 40. Influência do jejum e de canabinóides endógenos em convulsões
epilépticas induzidas por Pentilenotetrazol; 41. Projeto de Uso Racional de medicamentos
na pediatria - - oncologia para avaliação; e 42. ESTRATÉGIA HÍBRIDA UTILIZANDO
APRENDIZADO DE MÁQUINA E ELEMENTOS FINITOS PARA MODELAGEM
MULTI-ESCALA DO COMPORTAMENTO DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
Diretor-Presidente
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições previstas no artigo 11, da Lei nº 347,
de 4 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 09 de agosto de 2005, do artigo
14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 13, do
Regimento Interno, comunica que estará aberta CONSULTA PÚBLICA à minuta do
Edital do Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores/Programa Primeiros
Projetos - PPP, que visa apoiar projetos em todas as áreas de conhecimento, propiciando a
aquisição, instalação, modernização, ampliação ou recuperação da infraestrutura de
pesquisa científica, tecnológica e de inovação, nas instituições de ensino superior e/ou de
pesquisa públicas ou privadas sem fins lucrativos, de modo a oferecer suporte à fixação de
jovens pesquisadores e nucleação de novos grupos de pesquisa. Processo 0019300000497/2021-42. OBJETIVO: obter contribuições para subsidiar a elaboração final do
Termo de Referência e do Edital. PERÍODO: a consulta estará aberta no dia 28 de julho
de 2021 à 08 de agosto de 2021. ENVIO DAS CONTRIBUIÇÕES: os interessados
poderão participar da Oficina Virtual, que ocorrerá no dia 02 de agosto de 2021, por meio
do endereço disponível no site http://www.fap.df.gov.br. Na ocasião da Oficina os
participantes poderão enviar suas contribuições por meio de formulário específico que
será disponibilizado.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições previstas no artigo 11, da Lei nº 347,
de 4 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 09 de agosto de 2005, do artigo
14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 13, do
Regimento Interno, comunica que estará aberta CONSULTA PÚBLICA à minuta do
Edital do Programa de Apoio à Núcleos de Excelência, que visa Apoiar a execução de
projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação por meio de apoio financeiro aos
núcleos de excelência consolidados e reconhecidos nacional e internacionalmente em
áreas relevantes e estratégicas para o País e para o Distrito Federal. Processo 0019300000509/2021-39. OBJETIVO: obter contribuições para subsidiar a elaboração final do
Termo de Referência e do Edital. PERÍODO: a consulta estará aberta no dia 28 de julho
de 2021 à 08 de agosto de 2021. ENVIO DAS CONTRIBUIÇÕES: os interessados
poderão participar da Oficina Virtual, que ocorrerá em 03 de agosto de 2021 por meio do
endereço disponível no site http://www.fap.df.gov.br. Na ocasião da Oficina os
participantes poderão enviar suas contribuições por meio de formulário específico que
será disponibilizado.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições previstas no artigo 11, da Lei nº 347,
de 4 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 09 de agosto de 2005, do artigo
14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 13, do
Regimento Interno, comunica que estará aberta CONSULTA PÚBLICA à minuta do
Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC , que
selecionará propostas para concessão de Bolsas de Iniciação Científica no âmbito do
Programa PIBIC, a serem submetidas por Instituições de Ensino ou Pesquisa em Ciência,
Tecnologia e Inovação – CTI, públicas ou privadas, Institutos Federais de Educação; que
tenham instalações próprias para a implementação do Programa de Iniciação Científica,
constituídos sob as leis brasileiras e com sede e administração no DISTRITO FEDERAL DF. Processo 00193-00000510/2021-63. OBJETIVO: obter contribuições para subsidiar a
elaboração final do Termo de Referência e do Edital. PERÍODO: a consulta estará aberta
no dia 28 de julho de 2021 à 03 de agosto de 2021. ENVIO DAS CONTRIBUIÇÕES: os
interessados poderão participar da Oficina Virtual, que ocorrerá no dia 30 de julho de
2021, por meio do endereço disponível no site http://www.fap.df.gov.br. Na ocasião da
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Oficina os participantes poderão enviar suas contribuições por meio de formulário
específico que será disponibilizado.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições previstas no artigo 11, da Lei nº 347, de 4 de
novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 09 de agosto de 2005, do artigo 14, do
Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 13, do Regimento Interno,
comunica que estará aberta CONSULTA PÚBLICA à minuta do Edital do Programa
Institucional de Colaboração e Formação de Redes de Pesquisa – FAP CONECTA DF – que
irá fomentar a participação em eventos, cursos de curta duração, visitas técnicas, promoção e
organização de eventos e a colaboração de pesquisador visitante estrangeiro, no âmbito da
ciência, tecnologia e inovação. Processo 00193-00000511/2021-16. OBJETIVO: obter
contribuições para subsidiar a elaboração final do Termo de Referência e do Edital.
PERÍODO: a consulta estará aberta no dia 28 de julho de 2021 à 18 de agosto de 2021.
ENVIO DAS CONTRIBUIÇÕES: os interessados poderão participar da Oficina Virtual, que
ocorrerá no dia 10 de agosto, por meio do endereço disponível no site
http://www.fap.df.gov.br. Na ocasião da Oficina os participantes poderão enviar suas
contribuições por meio de formulário específico que será disponibilizado.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições previstas no artigo 11, da Lei nº 347,
de 4 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 09 de agosto de 2005, do artigo
14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 13, do
Regimento Interno, comunica que estará aberta CONSULTA PÚBLICA à minuta do
Edital do Programa de Desenvolvimento da Pós Graduação PDPG, que selecionará
propostas para concessão de Bolsas Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado no âmbito do
Programa PDPG, a serem submetidas por Instituições de Ensino Superior (IES), públicas
ou privadas, com sede e administração no Distrito Federal e constituídas pelas leis
brasileiras. Processo 00193-00000512/2021-52. OBJETIVO: obter contribuições para
subsidiar a elaboração final do Termo de Referência e do Edital. PERÍODO: a consulta
estará aberta no dia 28 de julho de 2021 à 13 de agosto de 2021. ENVIO DAS
CONTRIBUIÇÕES: os interessados poderão participar da Oficina Virtual, que ocorrerá
no dia 04 de agosto de 2021, por meio do endereço disponível no site
http://www.fap.df.gov.br. Na ocasião da Oficina os participantes poderão enviar suas
contribuições por meio de formulário específico que será disponibilizado.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
EDITAL Nº 05/2021
I PRÊMIO CANDANGUINHO DE POESIA INFANTO-JUVENIL
EDITAL DE SELEÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA COLETÂNEA DE POESIA
MALA DO LIVRO 30 ANOS
RESULTADO FINAL DA ETAPA 1 - EXAME DA ADMISSIBILIDADE DAS
INSCRIÇÕES
A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL, observado o Edital nº 05/2021 – I Prêmio Candanguinho de Poesia Infanto-juvenil
– Edital de Seleção de Premiação para Coletânea de Poesia – Mala do Livro 30 Anos, torna
público o resultado final da Etapa 1 - Exame da admissibilidade das inscrições. Constam no
resultado, o nome completo do autor da poesia e o resultado final da análise de admissibilidade,
nos seguintes termos:
NOME COMPLETO DO AUTOR DA POESIA

RESULTADO

Adhara Beatriz Carvalho Moreira

Admitida

Adhara Beatriz Carvalho Moreira

Admitida

Adriane Vitória Farias Lopes

Não admitida

Agnes Liz Orlandi França

Não admitida

Alexandre Pivetta Xavier

Não admitida

Alexandre Silva Garagorry

Não admitida

Alexandre Soares de Oliveira Alves

Não admitida

Alice Moreira Galvão

Não admitida

Alice Taunay Holanda

Admitida

Amanda Brasileiro Freitas

Admitida

Amanda Brasileiro Freitas

Admitida

Amanda Dourado Alves

Não admitida

Ana Carolina de Pádua Carvalho

Admitida

Ana Caroline Souza de Oliveira

Admitida

Ana Clara Damasceno Almeida

Não admitida

Ana Clara Fontenelle

Admitida

Ana Júlia Palhano dos Santos

Admitida

Ana Júlia Silva Batista

Admitida
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