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Carta de Serviços
A Carta de Serviços ao Cidadão, da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, tem como objetivo ampliar o conhecimento
da sociedade sobre as atividades da Secretaria e informar ao cidadão, de forma clara,
os principais serviços prestados pela instituição, seus canais de acesso, horários de
atendimento, prazos para obtenção do serviço e os compromissos com os padrões de
atendimento estabelecidos pelos Órgãos de Controle.

Insta destacar que a Carta de Serviços consolida-se como um importante
instrumento para reforçar a parceria com o cidadão no aperfeiçoamento da atuação
da SECTI e no cumprimento da sua missão.

Some-se a isso o fato de que a Carta de Serviços é um importante compromisso
com o atendimento, observando os padrões requeridos para a prestação dos serviços
estabelecidos.

Após a leitura, solicite, questione e colabore. As informações aqui prestadas
irão facilitar seu dia a dia.
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Serviços da Ouvidoria
O que é Ouvidoria
A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde
você pode registrar suas demandas sobre os serviços públicos.

O que você pode registrar na Ouvidoria
Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio.

O
que

NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito
Federal
▪

Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados.

▪

Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou
órgão público.

Canais de atendimento ao Cidadão
Você pode ligar para a

Central 162, acessar o Sistema OUV-DF

(www.ouv.df.gov.br) ou ainda ser atendido presencialmente na Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criativa do DF.

Central 162
▪

Atendimento de Segunda a Sexta das 7h às 21h;

▪

Sábados, Domingos e Feriados das 8h às 18h;

▪

Ligação gratuita para telefone fixo ou celular.
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Acesse o Sistema da Ouvidoria
https://www.ouv.df.gov.br/#/

Atendimento Presencial
De segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Endereço
Anexo do Palácio do Buriti, 14° Andar, Salas 1401, 1411 e 1415 – CEP: 70075-900

Prazos para resposta
Quais os prazos para responder a uma solicitação do cidadão?
▪

São dez 10 dias a contar da data do registro para informar as primeiras
providências adotadas – (Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015)

▪

São 20 dias a contar da data de registro para apurar e informar o resultado–
(Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015)

Informar as primeiras providências adotadas
(Art. 24 do Decreto n° 36.462/2015)

Apurar e informar o resultado
(Art. 25 do Decreto n° 36.462/2015)

Prazo para responder Denúncias
O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de 20 dias (Art. 25
Parágrafo 1º, do Decreto nº 36.462/2015).

Garantias
▪

Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais;

▪

Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação
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conforme prazos legais;
▪

Atendimento por equipe especializada.

Registro de Denúncia
Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia
▪

NOMES de pessoas e empresas envolvidas;

▪

QUANDO ocorreu o fato;

▪

ONDE ocorreu o fato;

▪

Quem pode TESTEMUNHAR;

▪

Se a pessoa pode apresentar PROVAS.

Registro Identificado
Apresentação do documento de identificação válido (Carteira de Identidade;
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ; Título de Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; Carteira Funcional; Carteira
Nacional de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista.
Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015.

Registro Anônimo
Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são
verdadeiros.

Tratamento específico para denúncias
Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do
Distrito Federal.
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Normas e Regulamentação
▪

Lei n° 4.896/2012

▪

Decreto n° 36.462/2015

▪

Instrução Normativa n° 01/2017
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Serviços de Informação ao Cidadão – E-SIC
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é mais um serviço prestado pelas
Ouvidorias do GDF. Você poderá ter acesso a qualquer informação produzida e
armazenada pelo Estado. É um direito do cidadão, garantido pela Constituição
Federal.

Tipos de informações que você pode requerer
Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos,
processos e tudo mais que for de competência do Governo do Distrito Federal. É dever
do Estado garantir o direito de acesso à informação.

Canais de atendimento disponíveis para o cidadão
Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da
Transparência ou nos sítios oficiais dos órgãos e entidades do Governo do Distrito
Federal, registre e acompanhe o andamento do pedido de informação via internet ou
vá pessoalmente à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de seu interesse.
Não é possível realizar um pedido de Informação por telefone.

Acesse o Sistema
De Segunda a Sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h.
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Pelo site: https://www.e-sic.df.gov.br/sistema/

Atendimento Presencial
De segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Endereço.
Anexo do Palácio do Buriti, 14° Andar, Salas 1401, 1411 e 1415 – CEP: 70075900

O pedido de acesso deverá conter:
▪

Nome do Requerente;

▪

Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade,
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira
Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista);

▪

Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;

▪

Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de
comunicações ou da informação requerida.

Prazos de resposta ao cidadão

Garantias
▪

Segurança;

▪

Atendimento por equipe especializada;
10

▪

Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à
informação;

▪

Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis;

▪

Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à
informação conforme prazos legais;

▪

Possibilidade de Recurso.

▪

Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter
passado o prazo para a resposta inicial;

▪

A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento
em até 5 dias.

Importante
Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado,
que exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e
informações, serviços de produção ou tratamento de dados que não seja de
competência do órgão ou entidade.
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Serviços para o Cidadão
Planetário de Brasília Luiz Cruls

O Planetário de Brasília Luiz Cruls é um equipamento público com ambiente
voltado à educação e divulgação científica, além de um espaço cultural, histórico e de
entretenimento. O prédio possui três pavimentos onde atualmente exibimos a
exposição “ UMA VIAGEM NO ESPAÇO-TEMPO”, sendo que no térreo contamos com
uma cúpula que se projeta filmes pedagógicos sobre astronomia, astronáutica e
cosmologia.
O Planetário possui uma estrutura de visitas guiadas. O visitante é consultado
na recepção sobre o modelo de visitas que prefere ter, podendo ser livres, guiadas e
orientadas. Não é necessário agendamento prévio para ter acesso a exposição, basta
comparecer ao local. A visita é gratuita.
Para grupos organizados, escolas e outros é solicitado agendamento
antecipado pelo telefone: (61) 98199-2692.

Público alvo.
Escolas de educação básica, crianças, adolescentes e adultos.

Filmes Exibidos
▪

Segunda-feira: Da Terra para o Universo

▪

Terça-feira: O segredo do Foguete de Papelão

▪

Quarta-feira: Dois pedacinhos de vidro

▪

Quinta-feira: Origens da Vida

▪

Sexta-feira, sábado e feriado: Uma Aventura no Planetário

Regularmente os filmes são substituídos.
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Funcionamento
▪

Estamos localizados no Setor de Divulgação Cultural S/N, Eixo Monumental,
Brasília-DF;

▪

Os horários de funcionamento são de segunda-feira à sábados e feriados, das
9h às 19h;

▪

Telefone para contato: (61) 98199-2692;

Horário das sessões
▪

As sessões de cúpula liberadas ao público em geral são sempre às 18h, sendo
que aos sábados e feriados temos sessões também às 11h, 16h e 17h.

▪

As sessões destinadas a escolas e grupos organizados são de segunda-feira
a sexta-feira, sendo a primeira sessão às 9:15h e segunda sessão às 16:30h.

Prioridade de Atendimento
- Às gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas de criança no colo,
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às pessoas com deficiência, às
pessoas com obesidade grave ou mórbida, às pessoas que se submetem a
hemodiálise, às pessoas com fibromialgia, às pessoas portadoras de neoplasia
maligna e às pessoas com transtorno do espectro autista – TEA, conforme Lei nº
4.027, de 16 de outubro de 2007.

Custos
Sem custos.

Informações Adicionais
▪

E-mail Institucional: planetario@secti.df.gov.br;

▪

Estamos no Instagram @planetariodebrasilia; Youtube: Planetário de Brasília.

▪

Acessibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para
acesso, banheiros para pessoas deficientes e estacionamentos com vagas
para idoso e deficientes;

▪

Estacionamento: Gratuito;
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▪

Wi-fi: Gratuito;

▪

Como chegar: linhas de Ônibus de Acesso ao Palácio do Buriti: 0.006, 0.024,
0.169, 0.874, 016.1, 100.6, 2208, 2209, 383.1.
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Reciclotech

O que é Projeto Reciclotech?
O programa tem como objetivo a capacitação profissional de jovens e adultos
por meio de cursos em informática básica, manutenção de computadores e robótica,
também realiza o recondicionamento de eletrônicos oriundos do lixo eletrônico e a
educação ambiental por meio de processo de reciclagem. Os bens recondicionados
podem ser doados para entidades privadas sem fins lucrativos que realizem projetos
de inclusão digital ou órgãos públicos de acordo com o interesse público.

Como solicitar o recolhimento do lixo eletrônico?
O Reciclotech pode receber lixo eletrônico de fontes pública ou privadas. Os
recolhimentos de fontes privadas podem ser realizados por meio dos PONTOS DE
ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEVs), que são caixas destinadas a receber todo tipo de
eletroeletrônico, assim como pilhas e baterias, bem como as ações de DRIVE-THRU,
aonde são instaladas tendas em pontos estratégicos das Regiões Administrativas RAs para que a população possa descartar seu lixo eletrônico sem descer do carro.
Hoje Brasília conta com 102 PEVs espalhados por todas as Regiões Administrativas.
CIDADE

PONTO DE ENTREGA
Metrô – Estação Águas Claras

Águas Claras

Parque Ecológico

Unieuro

Areal

ENDEREÇO

VOLUNTÁRIA – PEV

Parque Ecológico do Areal

Brazlândia

Parque Ecológico Veredinha

Ceilândia

Metrô – Estação Ceilândia Centro

Avenida Pau Brasil 2500
Av. Parque Águas Claras –
Águas Claras-DF
Avenida

Castanheira

Lote

3700, Águas Claras - DF
SHA

Chácara

131,

Arniqueiras, Brasília-DF
Setor Norte, Ae 2N F Ae 5 Q
12Ruf F, 012 – Brazlândia-DF
CNN

02

e

QNN

02

-

Ceilândia-DF
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Metrô

–

Estação

Terminal

Ceilândia
SENAI – Ceilândia
SESC – Ceilândia Norte

St. N QNN 13 – Ceilândia-DF
QNN 1 – Ceilândia Norte –
DF
QNN 27 – Área Especial S/N
– Ceilândia –DF
Campus

UNB – Campus Ceilândia

Centro

Universitário

–

Metropolitano

–

Ceilândia-DF
UNB – Campus Gama

Administração do Gama

Gama

Casas Bahia – Gama

Programando o Futuro
SESC – Gama

Guará

Leste, Gama-DF
Área Especial S/n – Gama –
DF
Projeção 9, Sce Q 51- GamaDF
Setor Ind. QI 5, 19 – GamaDF
Setor Leste Industrial, Lotes
620 a 680 – QI 1 – Gama-DF

Administração do Guará

Guará II, QE 25 – Guará – DF

Espaço Cultural

Guará II, QE 25 – Guará – DF

Metrô – Estação Guará

QE 22, Guará - DF

SESC – Guará

Lago Norte

St. Leste Projeção A – Gama

Administração do Lago Norte

QE 04, Área Especial –
Guara I – DF
St. De Habitações Individuais
Norte CA 5 – Lago Norte-DF
St. De Habitações Individuais

Lago Sul

Administração do Lago Sul

Sul, Área Especial 01 QI 11 –
Lago Sul-DF

Paranoá

Parque Ecológico do Paranoá

Parque Ecologia e Vivencial I
– Paranoá – DF
Área Norte de Planaltina,

Parque Ecológico Sucupira

vizinho à Estação Ecológica
de

Águas

Emendadas,

Planaltina – DF
Planaltina

Administração de Planaltina

Setor

Administrativo

–

Planaltina – DF
Área Universitária, 01, Vila

UNB – Campus Planaltina

Nossa Senhora de Fátima,
Planaltina-DF
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Campus Universitário Darcy
UNB – Adunb

Ribeiro – Gleba A – Casa do
Professo, Asa Norte-DF

SESC 504 Sul

SESC 913 Sul
Sindicato dos Bancários
Plano Piloto

Câmara dos Deputados

W3 Sul, Quadra 504/505,
Bloco A, Asa Sul – DF
SEPS Q 713/913, Brasília –
DF
EQS 314/315, Asa Sul – DF
Praça dos Três Poderes,
Brasília – DF
Bloco

Ministério das Comunicações

E,

Zona

Cívico-

Administrativa Esplanada dos
Ministérios, Brasília-DF

Rodoviária do Plano Piloto

Senado Federal

SIA

SIA Trecho 2 – Brasília-DF

Metrô – Terminal Samambaia
SESC – Escola/Biblioteca
SESC – Samambaia
Casas Bahia – Shopping
Administração de São Sebastião
Administração – Biblioteca de
Sobradinho

Sobradinho

Brasília – DF

SESC – Sede

Parque Ecológico Três Meninas

São Sebastião

Praça dos Três Poderes,
SIA Trecho 2 – Brasília-DF

Administração de Samambaia

Santa Maria

Brasília-DF

Administração do SAI

SESI – Sede

Samambaia

Setor de Diversões Norte,

Parque Ecológico dos Jequitibás
SESI – Sobradinho

SIA Trecho 3, Lote 225, Ed.
Sede FIBRA, Brasília-DF
Centro

–

Urbano

Samambaia-DF
QR 611, Samambaia-DF
Q 102 Conjunto 04 Lote 03,
Avenida Sul, Samambaia-DF
QR 101 Conjunto 1 Lote 01 –
Samambaia-DF
QR 101 Conjunto 1 Lote 01 –
Samambaia-DF
CL 114 Bloco D – Santa
Maria – DF
Q. 101, São Sebastião – DF
Q 8, Sobradinho II – DF
Q.

10/11,

Avenida

do

Contorno, Sobradinho-DF
AE 03, Lotes A/F Q. 13
Sobradinho-DF
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A.E 5/6, Setor C Norte, Av.
Sandu Norte – Taguatinga-

Faculdade Projeção

DF
St. n QNN 27 – Taguantiga-

SESC – Escola

Taguatinga

DF
CNB 12, Área Especial 2/3,

SESC – Taguatinga Norte

Taguatinga-Df
Setor

SESC – Taguatinga Sul

St.

Riacho Fundo

Jardim Botânico

do

Núcleo

Sul

CSB

2

–

3ª Avenida Praça São Roque
Projeção II

Administração do Riacho Fundo
União

Jardins

Magueiral

Emas.

Casas Bahia

Sudoeste

B

Taguatinga-DF

Administração do Recanto das
Recanto das Emas

2,

Sr. F. Norte QNF 24 –

Bandeirante

Supermercado

CSB

Taguatinga-DF

SESI – Taguatinga Norte
Administração

Sul,

Taguatinga-DF

Alamenda Shopping

Núcleo Bandeirante

F.

Administração do Sudoeste

Ac 3, Cln 7, Bl. A B, s/n,
Riacho Fundo-DF
Praça de Atividade 03, Lote
05, Jardim Botânico-DF
Av. Recanto das Emas, Q.
206, 300 – Recanto das
Emas-DF
Q.

103,

Conjunto

16

–

Recanto das Emas – DF
SIG Quadra 06, Lote 1425 –
Sudoeste-DF

Quem pode solicitar a doação dos computadores?
Entidades privadas sem fins lucrativos desenvolvedoras de ações que
fomentem a inclusão digital. A solicitação é feita via ofício e deve constar a
identificação da entidade solicitante, a quantidade solicitada, as ações de inclusão
digital e um telefone ou e-mail para contato. O ofício deve ser encaminhado para o email gabinete.secti@secti.df.gov.br .

Como funcionam os cursos e a matrícula?
Os cursos são 100% práticos e feitos presencialmente na sede da executora
do Programa, Programando o Futuro, localizada no endereço QI 06 Lotes 20/80 Setor Industrial - Gama/DF - CEP 72.445-060.
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Cursos Oferecidos.
Informática Básica, Manutenção de Computadores e Robótica.

Carga Horária.
60 horas.

Horário dos Cursos.
Período Matutino (08:30h às 11:30h); Período Vespertino (14:30h às 17:30h).

Documentos para matrícula.
Cópias do comprovante de residência, RG e CPF (menores de idade devem
apresentar os documentos do responsável).

Público Alvo.
Jovens e Adultos

Formas de atendimento para matrícula.
A matrícula dos cursos podem ser feita de forma presencial, no endereço QI 06
Lotes 20/80 - Setor Industrial - Gama/DF - CEP 72.445-060, ou pelo site
programandoofuturo.org.br/cursos, por meio do link formulário de inscrição, ou pelo
telefone (61) 3223-8996.
As

demais

solicitações

podem

ser

feitas

pelo

e-mail

gabinete.secti@secti.df.gov.br ou telefone (61) 3312-9952.

Tempo de Espera.
De 15 a 20 minutos.

Prioridade de Atendimento.
- Às gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas de criança no colo,
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às pessoas com deficiência, às
pessoas com obesidade grave ou mórbida, às pessoas que se submetem a
hemodiálise, às pessoas com fibromialgia, às pessoas portadoras de neoplasia
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maligna e às pessoas com transtorno do espectro autista – TEA, conforme Lei nº
4.027, de 16 de outubro de 2007.

Custos.
Sem custos.

Contato para reclamações, elogios, solicitações, sugestões, informações e
denúncia através do site: www.ouv.df.gov.br

20

DF Inova Tech

O que é o Projeto Inova Tech?
É um projeto de capacitação profissional tecnológica, especialmente aquelas
ligadas à indústria 4.0, para apoiar a inserção massiva destas tecnologias nos
processos produtivos das empresas do DF, a partir da modernização de processos,
inovação em produtos e certificação de qualidade. Os cursos ofertados são definidos
a partir das demandas das empresas e com foco em novas tecnologias. O projeto
inclui a reinserção de trabalhadores no mercado do DF, geração de empregos de
qualidade e melhores salários, a garantia da oferta de recursos humanos para os
diversos setores do Distrito Federal, em especial de Tecnologia da informação e a
democratização das formas de acesso à educação profissional tecnológica de alta
qualidade para os cidadãos de todo o DF.

Público Alvo.
Jovens e adultos com no mínimo Ensino Fundamental II Completo, sendo que
a prioridade é para estudantes de baixa renda, estudantes do ensino médio da rede
pública e privada, trabalhadores em geral e desempregados.
Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço.
Cópias do CPF, RG e comprovante de residência.

Custos.
Sem custos.
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Cursos Oferecidos.
São mais de 80 cursos distribuídos nas seguintes áreas:
▪

Tecnologia da Informação

▪

Automação Industrial

▪

Telecomunicações

▪

Automotiva

▪

Construção Civil

▪

Domótica

▪

Eletroeletrônica

▪

Energia GTD

▪

Gestão e Logística

▪

Gráfica e Mídias Impressas Digitais

▪

Madeira e Mobiliário

▪

Metal Mecânica

▪

Refrigeração

▪

Vestuário

Carga Horária.
Pode variar de 160 a 460 horas-aula para os cursos de qualificação profissional
e de 900 a 1.200 horas-aula para os cursos técnicos.

Formas de atendimento para inscrição nos cursos.
▪

Inscrições no site: cursos.senaidf.org.br, por meio do link inscrições aqui

▪

Email: dfinovatech.senai@sistemafibra.org.br

▪

Telefone: (61) 4042 6565

Horário de atendimento.
De Segunda a sexta das 8h às 18h.

Contato para reclamações, elogios, solicitações, sugestões, informações e
denúncia através do site: www.ouv.df.gov.br
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Wi-Fi Social DF

O que é o Projeto Wi-Fi Social DF?
O Wi-Fi Social DF é um projeto que consiste na disponibilização de acesso
público e gratuito à internet, via sinal Wi-Fi, aos cidadãos do Distrito Federal, em
diferentes locais com elevada circulação de pessoas. Lançado em fevereiro de 2019,
o projeto Wi-Fi Social DF já está disponível em 55 localidades, distribuídas em 22
Regiões Administrativas do Distrito Federal, além do alcance que já abarcou milhões
de acessos desde a sua implementação inicial.

Quem pode acessar o Wi-Fi Social DF?
Todas as pessoas que circulam nos locais onde há um ponto instalado do
Projeto Wi-Fi Social DF.

Saiba como acessar o Wi-Fi Social DF.
1. Ligue o Wi-Fi de seu aparelho celular;
2. Escolha uma rede que tenha o nome Wi-Fi Social;
3. Aguarde a tela de cadastro e preencha todos os dados ;
4. Aceite os termos de uso e as políticas de privacidade;
5. Importante: Veja a publicidade
Pronto, você está conectado ao Wi-Fi Social DF!
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Tempo de Conexão.
Tempo máximo de conexão é de 30 (trinta) minutos para cada sessão. Ao
término de uma sessão, basta o cidadão acessar a rede novamente para iniciar uma
nova sessão de 30 (trinta) minutos.

Onde encontrar o Projeto Wi-Fi Social DF.
▪

Administração Regional do Itapoã;

▪

Administração Regional do Paranoá;

▪

Avenida Central da Cidade Estrutural;

▪

Biblioteca Pública da Ceilândia;

▪

Biblioteca Pública do Itapoã;

▪

Biblioteca Pública do Paranoá;

▪

Biblioteca Pública do Riacho Fundo I;

▪

Comunidade Q.406 Recanto das Emas;

▪

Escola Classe 01 do Itapoã;

▪

Espaço Cultural da Cidade Estrutural;

▪

Estação Ceilândia Centro – Metrô/DF;

▪

Estação Central – Metrô/DF - Plano Piloto;

▪

Estação do Guará – Metrô/DF;

▪

Estação Feira do Guara – Metrô/DF;

▪

Estação Furnas – Metrô/DF - Samambaia;

▪

Estação Shopping – Metrô/DF;

▪

Feira Azul do Gama;

▪

Feira Central de Ceilândia;

▪

Feira do Guará;

▪

Feira do Núcleo Bandeirante;

▪

Feira do Paranoá;

▪

Feira dos Goianos;

▪

Feira Modelo de Sobradinho I;

▪

Feira Permanente da Candangolândia;

▪

Feira Permanente da Cidade Estrutural;

▪

Feira Permanente de Confecções de Planaltina;

▪

Feira Permanente de Hortifruti Granjeiro de Planaltina;

▪

Feira Permanente de São Sebastião;
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▪

Feira Permanente de Utilidades de Planaltina;

▪

Feira Permanente do Riacho Fundo I;

▪

Hospital Regional da Ceilândia;

▪

Hospital Regional de Santa Maria;

▪

Hospital Regional de Taguatinga;

▪

Hospital Regional do Gama;

▪

Na Hora da Rodoviária do Plano;

▪

Na Hora de Ceilândia;

▪

Na Hora de Taguatinga;

▪

Na Hora do Gama;

▪

Palácio Do Buriti;

▪

Planetário de Brasília;

▪

Praça da Fonte – Paranoá

▪

Praça Feira da Vargem Bonita – Park Way

▪

Restaurante Comunitário da Samambaia;

▪

Restaurante Comunitário do Itapoá;

▪

Restaurante Comunitário do Paranoá;

▪

Rodoviária do Plano Piloto;

▪

Shopping Popular de Ceilândia;

▪

TaguaParque Taguatinga;

▪

Terminal do BRT de Santa Maria;

▪

Terminal do BRT do Gama;

▪

Terminal Rodoviário da Cidade Estrutural;

▪

Terminal Rodoviário de Planaltina;

▪

Upa de Ceilândia;

▪

Upa de Samambaia;

▪

Upa de São Sebastião;

▪

Upa de Sobradinho II;

▪

Upa do Recanto Das Emas;

▪

Vale da Benção – Núcleo Rural Kanegai Ch 12 lt 72.;

▪

Vila do Boa – São Sebastião.
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Prioridade de atendimento para instalação do Wi-Fi Social.
As localidades entendidas como prioridades, para a instalação do Projeto WiFi Social DF, são as áreas de vulnerabilidade social do Distrito Federal.

Custos.
Sem custos.
Como credenciar sua empresa de Internet no Projeto Wi-Fi Social.
As empresas interessadas deverão protocolar seu pleito de credenciamento
junto à Comissão Especial de Credenciamento de Empresas do Projeto Wi-Fi Social
DF, situada na Praça do Buriti, Anexo do Palácio do Buriti, 14° andar, sala 14/11, CEP
70.075-900, Brasília (DF), nos dias úteis, das 09h às 12h e das 14h às 17h, em
envelope identificado e lacrado, com ofício dirigido à Comissão

Especial de

Credenciamento, em papel timbrado da interessada, contendo e-mail e telefones de
contato, subscrito por responsável legal, juntamente com os documentos de
qualificação exigidos no Edital de Credenciamento 01/2021 – SECTI, o link de acesso
do Edital 01/2021-SECTI.

Contato para reclamações, elogios, solicitações, sugestões, informações e
denúncia através do site: www.ouv.df.gov.br
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VEM DF

O que é o projeto VEM DF?
O Projeto VEM DF tem como objetivo promover a eletro-mobilidade no Distrito
Federal através de disponibilização de uma frota de veículos elétricos para uso
compartilhado entre servidores do GDF, viabilizada através de uma parceria entre o
Governo de do Distrito Federal, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI) e o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). Ademais, através dessa parceria, o
programa também contempla a instalação de uma rede de eletropostos (pontos de
recarga para veículos elétricos) distribuídos em diferentes locais do DF.

Público Alvo.
Servidores do GDF, previamente cadastrados na SECTI, que podem utiliza-los
para mobilidade entre unidades do GDF, exclusivamente a serviço.

Documentos necessários.
1. Autorização para conduzir veículos Oficiais da frota do GDF (solicitada
antecipadamente

via

Portal

SEI-GDF

pelo

órgão

de

origem

/

http://portalsei.df.gov.br/ );
2. Carteira de Habilitação;
3. Ato de Nomeação do DODF. (Diário Oficial do Distrito Federal); e
4. Cadastro na Secretaria de Ciência, tecnologia e Inovação na plataforma VEM
DF.

Onde se cadastrar no projeto VEM DF.
Após preenchimento dos requisitos listados no item acima, o servidor deve
instituir processo via SEI e encaminhar as informações solicitadas para a unidade SEI
- SECTI/GAB e logo após se direcionar a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SECTI) localizada na Zona Cívico-Administrativa - Anexo do Buriti 14º andar, Salas
1413 / 1415 Brasília.
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Contatos.
Telefone: 61-3312-9904
E-mail: vemdf@secti.df.gov.br

Horários e dias de funcionamento.
De segunda-feira a sexta-feira das 09h às 12h e de 13h às 17h.

Tempo de Espera.
De 15 a 20 minutos.

Prioridade de Atendimento.
- Às gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas de criança no colo,
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às pessoas com deficiência, às
pessoas com obesidade grave ou mórbida, às pessoas que se submetem a
hemodiálise, às pessoas com fibromialgia, às pessoas portadoras de neoplasia
maligna e às pessoas com transtorno do espectro autista – TEA, conforme Lei nº
4.027, de 16 de outubro de 2007.

Custos.
Sem custos.

Localidades dos Eletropostos Instalados.
1. ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial;
2. Administração Regional - Samambaia;
3. Administração Regional - Sudoeste;
4. Administração Regional - Taguatinga;
5. Administração Regional - Águas Claras;
6. Administração Regional - Brazlândia;
7. Administração Regional - Ceilândia;
8. Administração Regional - Fercal;
9. Administração Regional - Guará;
10. Administração Regional - Lago Norte;
11. Administração Regional - Lago Sul;
12. Administração Regional - Paranoá;
28

13. Administração Regional - Riacho Fundo I;
14. Administração Regional - São Sebastião;
15. Administração Regional - Sobradinho I;
16. Administração Regional - Varjão;
17. Administração Regional - Vicente Pires;
18. CEASA- DF;
19. Congresso Nacional - Anexo IV da Câmara dos Deputados;
20. FAP – DF;
21. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
22. Ministério da Infraestrutura;
23. Novacap;
24. Palácio do Buriti;
25. Parque da Cidade Sarah Kubitschek - Estacionamento 13;
26. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
27. Secretaria de Meio Ambiente;
28. Secretaria de Saúde -Parque de Apoio;
29. Secretaria de Saúde - Sede;
30. Secretaria de Segurança Pública;
31. TRF -Tribunal Regional Federal;
32. Zoológico de Brasília.

Contato para reclamações, elogios, solicitações, sugestões, informações e
denúncia através do site: www.ouv.df.gov.br
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LAN HOUSE SOCIAL
O que é o Projeto LAN HOUSE SOCIAL?
A Lan House Social DF é uma política pública voltada à inclusão digital de
parcelas menos abastadas da população do Distrito Federal, oferecendo espaços
para que estes cidadãos possam se informar, trabalhar e utilizar serviços disponíveis
em meios digitais. Com isso, objetiva-se inserir esses cidadãos no universo digital e
às inúmeras possibilidades que este oferece. Mais do que oferecer apenas acesso à
internet, esses espaços possuem computadores e estrutura que possibilitam o pleno
usufruto das oportunidades disponíveis em meios digitais. As Lan Houses Sociais são
espaços voltados sobretudo às comunidades de baixa renda do Distrito Federal, com
foco direcionado à implantação inicial em cidades com índices socioeconômicos mais
baixos. Ademais, focar-se-á também na instalação de Lan Houses Sociais em locais
de elevada circulação de pessoas.

Quem pode solicitar.
Órgãos públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal poderão
manifestar o interesse em receber uma Lan House Social DF através de Ofício
direcionado à unidade SEI – GAB/SECTI da Secretaria de Estado de Ciência
Tecnologia e Inovação.

Público Alvo.
A população do Distrito Federal de forma geral, com foco para regiões de maior
vulnerabilidade socioeconômica.

Objetivos do Projeto.
a)

Fomentar a inclusão digital dos cidadãos do Distrito federal, de forma a

possibilitar o real exercício da cidadania;
b)

Propiciar a população do Distrito Federal, conhecimento e acesso à

tecnologia de informação;
c)

Apoio ao desenvolvimento e manutenção do espaço de inclusão digital,

de forma a manter o atendimento e o ambiente sempre em condições de bem
satisfazer os objetivos do Programa Lan House Social;
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Locais Instalados.
Administração Regional da Cidade Estrutural.
Horário de atendimento.
Das 08h às 18h, de segunda à sexta-feira.

Tempo de Espera.
Depende do motivo da utilização dos computadores pelo Cidadão.

Prioridade de Atendimento.
- Às gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas de criança no colo,
aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às pessoas com deficiência, às
pessoas com obesidade grave ou mórbida, às pessoas que se submetem a
hemodiálise, às pessoas com fibromialgia, às pessoas portadoras de neoplasia
maligna e às pessoas com transtorno do espectro autista – TEA, conforme Lei nº
4.027, de 16 de outubro de 2007.

Custos.
Sem custos.

Contato para reclamações, elogios, solicitações, sugestões, informações e
denúncia através do site: www.ouv.df.gov.br
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Serviços para Empresas
DF MAIS

O que é DF MAIS?
É um projeto de otimização e melhoria das linhas de produção com o objetivo
de aumentar a produtividade e redução de custos de 400 a empresas do Distrito
Federal no período de 2020 a 2021. As consultorias oferecidas são definidas a partir
das demandas das empresas por meio da metodologia do Programa "Brasil Mais
Produtivo", iniciativa do governo federal. O DF+ se desdobra em três programas: o DF
+ Produtivo, o DF + Avançado, e o DF + Eficiente.

Público Alvo.
Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas do Distrito Federal dos setores
produtivos:
▪

Alimentos;

▪

Artefatos, cimento e concreto;

▪

Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação;

▪

Construção civil;

▪

Gráfica;

▪

Madeira e mobiliário;

▪

Mecânicas e metalúrgicas;

▪

Tecnologia da informação;

▪

Vestuário;

▪

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Industriais, Elétricos e Eletrônicos.
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Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço.
O serviço poderá ser acessado após a empresa realizar a Autoavaliação da
Maturidade, em seguida o SENAI agenda a aplicação do diagnóstico inicial para
validação da aderência empresa assina o termo de adesão que junto ao SENAI é
elaborado cronograma de atendimento.

Custos.
Sem custos.

Etapas da prestação do serviço.
Preparação (T1): realização do diagnóstico do processo produtivo da empresa e
medição da situação inicial;
Intervenção (T2): Definição e Implementação do Plano de Melhorias, Treinamentos
ferramentas da manufatura enxuta;
Monitoramento (T3): Monitoramento dos indicadores para que a empresa pratique e
assimile as orientações das práticas da manufatura enxuta e definir planos para
melhoria contínua;
Encerramento (T4): Medição da situação final; Conclusão de relatórios e
Documentação das melhorias.
. A avaliação dos resultados é realizada a partir do indicador principal - Ganho de
Produtividade; (Peças, lotes, tempo), além de indicadores complementares conforme
o programa.

Carga Horária.
O prazo para prestação/entrega/conclusão do serviço é de 120h por empresa,
aproximadamente de 3 (três) à 4 (quatro). meses.

Locais e formas de acesso ao serviço.
Auto

Avaliação

para

a

Avaliação

de

Maturidade.

acesse https://senai40.com.br
Email: dfmais.senai@sistemafibra.org.br
Telefone: (61) 4042 6565
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Horário de atendimento.
Das 08h às 18h, de segunda à sexta-feira.

Contato para reclamações, elogios, solicitações, sugestões, informações e
denúncia através do site: www.ouv.df.gov.br
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