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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
Comitê Interno de Governança Pública

ATA

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal CIG/FAPDF
Às dez horas e cinquenta minutos do dia vinte e dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte um, na sala de reunião da FAPDF,
localizada no 3º andar, do Bloco B, na Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico – BIOTIC, reuniram-se os membros do Comitê
Interno de Governança Pública da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - CIG/FAPDF. Registrou-se a presença dos
seguintes membros: Marco Antônio Costa Júnior (Diretor-Presidente), Enio Oliveira (Superintendente da Unidade de Administração
Geral- SUAG), Renata de Castro Vianna (Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação - SUCTI), Andrey Rank Vasconcelos (Chefe
da Procuradoria Jurídica - PROJUR), Ricardo Oliveira Sampaio Reis (Chefe da Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos - UCIGR),
Thainá Salviato Batista (Chefe da Assessoria de Comunicação - ASCOM) e Magna Maria Costa dos Santos Moreira (Chefe Substituta da
Unidade de Governança e Gestão - UGG). Presentes como convidadas, Ludimila Gonçalvez da Cruz, Chefe de Gabinete, Ana Paula
Almeida Aragão, Assessora do Gabinete e Luana Fonseca da Costa , Assessora Unidade de Governança e Gestão, designada como
Secretária. Ausente o Diretor Vice-Presidente, Senhor Paulo Nicholas de Freitas Nunes em virtude de outra agenda. PAUTA
e DELIBERAÇÕES: O Senhor Diretor-Presidente Marco Antônio Costa Júnior iniciou a reunião mencionando a importância do Comitê
Interno de Governança sua eficiência na gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal para as deliberações e
alinhamento nas tomadas de decisões, e solicitou que a reunião seja realizada a cada bimestre de forma que esteja prevista nas
agendas futuras e passou a palavra para Chefe Substituta da Unidade de Governança e Gestão. Item 01- Resolução nº 03/2021
Conselho de Governança Pública do Distrito Federal - CGov - A Chefe Substituta da Unidade de Governança e Gestão, realizou
apresentação a respeito da resolução em comparação com a estrutura do instituída pela Instrução nº 18, de 24 de maio de 2019 da
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal para conhecimento e ciência dos membros do comitê. O DiretorPresidente juntamente com comitê deliberaram que a Resolução nº 03/2021 é consultiva e deliberativa no âmbito de gestão interna
da Governança da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e a Instrução nº 18, de 24 de maio de 2019, já faz menção ao
Decreto 39.736, de 25 de março de 2019, sendo assim foi concluído com ciência de todos. Item 02 - Apresentação da atualização do
Relatório de Gestão - A Chefe Substituta da Unidade de Governança e Gestão, iniciou a apresentação da proposta de atualização do
Relatório de Gestão do ano de 2021, acrescentando tópicos relacionados as atividades da Superintendência da Unidade de
Administração Geral. O Senhor Diretor-Presidente sugeriu e juntamente com os demais membros do comitê deliberaram pela criação
de uma pasta compartilhada no servidor de arquivos da Fundação, para que as informações do Relatório de Gestão sejam
compartilhadas de forma ágil e acessível à todos os membros do comitê e elaborada versão para publicação no sítio da Fundação de
Apoio. Item 03 - Validação do Formulário do Selo de Governança do Distrito Federal - A Chefe Substituta da Unidade de Governança e
Gestão, iniciou a pauta detalhando a respeito do formulário contendo 76 perguntas, o qual foi encaminhada pelo Conselho de
Governança Pública do Distrito Federal, por meio da Controladoria Geral do Distrito Federal, a fim de medir a maturidade de
Governança e Compliance desta Fundação e com objetivo elevar o grau de excelência na gestão pública com o aperfeiçoamento das
ferramentas de gestão. A Chefe Substituta da Unidade de Governança e Gestão, citou os 76 itens avaliados com base nas informações
disponíveis e destacou os que necessitariam de revisão e deliberação do Comitê Interno de Governança, momento que foram
definidas as seguintes alterações: questão 3 atende totalmente; questão 10 atende em maior parte; questão 11 atende
totalmente; questão 12 atende totalmente; questão 23 atende em grande parte; questão 29 atende em grande parte; questão 30
não atende será implantado; questão 35 não atende; questão 49 não atende; questão 57 não atende; questão 59 não
atende; questão 70 atende totalmente; questão 71 atende em grande parte; questão 74 não atende. Item 04 - Informe sobre a
Licitação do Sistema de Gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - Ainda com a palavra a Chefe Substituta da
Unidade de Governança e Gestão, informou sobre a constituição da equipe de avaliação da prova de conceito e a fase que se encontra
o Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Economia (SEEC) que a pregoeira responsável, após análise da documentação da
empresa terceira colocada na primeira fase, encaminhou para parecer da equipe de planejamento da contratação da FAPDF e portanto
segue em análise a documental cujo prazo se encerra amanhã (18/11/2021) ao meio dia. A pregoeira abrirá a sessão amanhã às 14
horas quando dará conhecimento da análise da equipe da Fundação e continuidade do certame. Item 05 - Informe sobre o Regimento
Interno e o Estatuto Social da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - A Chefe Substituta da Unidade de Governança e
Gestão, informou que dentro do processo possui um parecer aberto, porem não assinado desde o dia 20/09/2021, oriundos da
Diretoria de Estrutura Administrativa, e que a mesma realizou contato com o setor responsável, mas que ainda aguarda retorno. Item
06 - Chamamento Público dos Servidores Efetivos 02/2021, definição sobre a aceitação da modalidade de trabalho híbrido - O Senhor
Enio Oliveira, Superintendente da Unidade de Administração Geral, iniciou a pauta apresentando a relação de servidores interessados
em fazerem parte da composição do quadro de servidores da Fundação de Apoio à Pesquisa, e explanou que grande parte dos
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interessados querem vir na forma de trabalho híbrido. O Diretor-Presidente sugeriu que, cada chefe das suas respectivas áreas,
avaliassem a necessidade de aceitação do servidor interessado, e que seja feita uma análise prévia de cada candidato de forma
individual e a possibilidade de duração de experiência por três meses, para que após seja analisado a possibilidade de receber de
forma hibrida. Nada mais havendo a ser tratado, o Diretor-Presidente declarou encerrada a reunião às treze horas e cinquenta e um
minutos, e eu, Luana Fonseca da Costa, matrícula nº 170.048-29, lavrei esta Ata que vai por mim assinada pelo Diretor-Presidente e
pelos demais membros presentes do Comitê, após sua aprovação. Brasília, 17 de novembro de 2021.

Marco Antônio Costa Júnior
Diretor-Presidente

Magna Maria Costa dos Santos Moreira
Chefe da Unidade de Governança e Gestão
Substituta
Thainá Salviato Batista
Chefe da Assessoria de Comunicação

Andrey Rank Vasconcelos
Chefe da Procuradoria Jurídica

Ricardo Oliveira Sampaio Reis
Chefe da Unidade de Controle Interno e Gestão de
Riscos

Enio Oliveira
Superintendente da Unidade de
Administração Geral
Renata de Castro Vianna
Superintendente de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Documento assinado eletronicamente por LUANA FONSECA DA COSTA- Matr. 1700482-9,
Assessor(a)., em 24/11/2021, às 11:18, 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 THAINA SALVIATO BATISTA- Matr. 1690540-7, Chefe
da Assessoria de Comunicação, em 24/11/2021, às 11:28, 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 RICARDO OLIVEIRA SAMPAIO REIS - Matr. 17036542,
Chefe da Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos, em 24/11/2021, às 11:34, 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 MAGNA MARIA COSTA DOS SANTOS MOREIRA Matr. 1200299-2, Chefe da Unidade de Governança e Gestão substituto(a), em 24/11/2021, às
12:07, 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 ENIO OLIVEIRA - Matr. 1701316-X, Superintendente
da Unidade de Administração Geral, em 24/11/2021, às 12:17, 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 24/11/2021, às 17:10, 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 RENATA DE CASTRO VIANNA-Matr: 1698920-1,
Superintendente Científico(a), Tecnológico(a) e de Inovação, em 25/11/2021, às 14:35,
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 26/11/2021, às
20:38, 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.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=84930007&infra_sistema=100000100&infra_…

2/3

29/11/2021 11:35

SEI/GDF - 74778087 - Ata

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 74778087 código CRC= FC559377.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico Biotic - Bairro Sobradinho - CEP 70.636-000 - DF
3462-8800
00193-00000460/2019-08

Doc. SEI/GDF 74778087

Criado por luana.costa, versão 5 por luana.costa em 24/11/2021 11:17:20.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=84930007&infra_sistema=100000100&infra_…

3/3

