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INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) dez/20

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO) jan/21

Durante o mês de dezembro os projetos foram concluídos. 

Em janeiro foram realizadas apresentações de prestação de contas para cada uma das empresas participantes, para a FAP DF, Banco Central. A disciplina de fintechs está diponível para matrícula.

Data do relatório: 07/01/2021 RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto

Partícipe(s)

Lift Learning Programa Distrital de Fomento a Startups Financeiras (Fintechs) no contexto da luta contra o SARS- Covid-19 - FAPDF/COVID-19

FAPDF, FINATEC, UnB

Etapa 2 Execução 30/09/2020

Disponibilidade reduzida dos gerentes de projeto em duas empresas Reorganizar o processo de desenvolvimento para depender menos Equipe

Perdemos 10 desenvolvedores selecionados para o mercado Providenciamos nomes adicionais para cadstro Equipe

Pontos de atenção Resolução / Providência Responsável

Concluído 

Disciplina de fintechs Concluído 

Realização meetup divulgação do programa (Labtalks) Concluído 

Concluído 
Início da pesquisa para elaboração do livro de 

regulação

Início do desenvolvimento dos 4 projetos de tecnologia

Final de recrutamento dos desenvolvedores via 

processo seletivo na Finatec
Concluído 

Requerimento e escopo para os quatro projetos Concluído 

Principais etapas programadas Estágio atual Status

Etapa 1 Planejamento 31/08/2020

Projeto de livro de regulação Concluído 

Time / pessoas

Gestão de riscos

Comunicação

Objeto

Determinar, por meio de pesquisa, as melhores condições para implementação de um 

ecossistema de fintechs no Distrito Federal, nesse primeiro momento capaz de responder 

ao desafio da crise de saúde pública do COVID-19, de maneira incremental, por meio da 

execução de diversas ações integradas e com esforços conjuntos do regulador, da 

academia, de grandes empresas e de empreendedores reconhecidos; com potencial para 

que se torne referência nacional, através do desenvolvimento de pilotos e 4 eventos de 

compartilhamento de competências em até 6 meses, inicialmente no período junho a 

dezembro de 2020.

Orçamento

Cronograma

Governança

Metas

EscopoM1 - Criar uma cultura de fintechs no DF

M2 - Realização de quatro meetups no DF

M3 - Completar quatro sistemas inovadores desenvolvidos pelas equipes

M4 - Criar disciplina de fintechs na UnB

TOA nº  00193-

00000811/2019-72 Nº SEI

6 mesesDemandante(s)

Coordenador
Instrumento jurídico

Vigência do projeto

RICARDO FERNANDES PAIXAO

FAPDF

04/06/2020 Data fim (previsão) 08/01/2021

RESUMO DO PROJETO Indicadores de Desempenho (KPIs)

Valor do projeto Data assinaturaR$563.000,00


