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CARTA DE SERVIÇOS 
 

 A Carta de Serviços ao Cidadão da Secretaria de Estado de Ciência, Teconologia 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. 

 
 Registra-se que a criação da SECTI está disposta no Decreto 40.118, de 19 de setembro de 2019: 
 

DECRETO Nº 40.118, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019 Dispõe sobre a estrutura 
administrativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Distrito Federal e dá outras providências.  
 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal 
e o art. 3º, inciso III, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, D E C R E TA :  
Art. 1º As Unidades Administrativas, os Cargos de Natureza Especial e em 
Comissão constantes no Anexo I ficam transformados nas Unidades 
Administrativas, nos Cargos de Natureza Especial e em Comissão 
relacionados no Anexo II.  
Art. 2º Face às disposições deste Decreto, a estrutura administrativa da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal 
passa a ser a constante no Anexo III. 
 Art. 3º Compete à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Distrito Federal, unidade orgânica de direção superior, diretamente 
subordinada ao Governador do Distrito Federal:  
I - formular e implementar as políticas governamentais no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, objetivando o 
desenvolvimento científico, tecnológico e inovador;  
II - coordenar as políticas governamentais das demais Secretarias de Estado, 
Administrações Regionais e Administração Indireta do Distrito Federal que 
envolvam ciência, tecnologia e inovação.  
III - desenvolver programas de apoio às iniciativas empreendedoras 
inovadoras; 
IV - promover a implantação das políticas governamentais de apoio e 
incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovador;  
V - promover parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas, 
especialmente com setor acadêmico e agentes de inovação com o objetivo 
de fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador no 
Distrito Federal; VI - apoiar a implementação de programas de incentivo às 
iniciativas científicas, tecnológicas e inovadoras, de iniciativa do Governo 
Federal;  
VII - formular e implementar a política governamental de promoção da 
capacitação técnica, tecnológica e gerencial das empresas e pessoas;  
VIII - promover e divulgar as oportunidades de negócios e investimentos 
produtivos;   
IX - articular ações junto aos Estados que compõem a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, com vistas ao 
estabelecimento de programas e projetos que promovam a geração de 
empregos, elevação da renda, melhoria das condições de vida e fixação 
populacional na região de influência de Brasília; e  
X - aprovar projetos vinculados aos temas cidades inteligentes e 
desburocratização da máquina pública, bem como, as concepções e canais 
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digitais. 
Art. 4º As competências das unidades orgânicas transformadas por este 
Decreto serão absorvidas pelas unidades cujas áreas de atuação 
corresponderem às suas atribuições.  
Art. 5º As atividades de apoio operacional, administrativo, jurídico, 
orçamentário e financeiro permanecem atribuídas à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.  
Art. 6º Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do 
Distrito Federal, antes da posse ou entrada em exercício relativa aos cargos 
em comissão a que se refere este Decreto, zelar pela apresentação prévia 
dos documentos exigidos no art. 3º do Decreto nº 33.564 de 09 de março de 
2012, e a verificação de inexistência de nepotismo, nos termos dos §§ 9º e 
10 do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos arts. 14 a 16 da Lei 
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e do Decreto nº 32.751, 
de 04 de fevereiro de 2 0 11 . Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.  
Brasília, 19 de setembro de 2019  
131º da República e 60º de Brasília  
IBANEIS ROCHA ANEXO  

 

 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. 
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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 ou ainda ser atendido presencialmente na 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. 

 

 
 

De segunda a sexta das 7h às 21h; 

Sábado, domingo e feriados das 8h 

Acesse o Sistema 

OUV-DF aqui 
De segunda a sexta das 9h às 

12h e das 14h às 17h. 

às 18h;  SDCN Via N2, Anexo ao Teatro 
Ligação gratuita para telefone fixo 
ou celular. 

 Nacional, CEP: 70086-900. 

http://www.ouv.df.gov.br/%23/
http://www.ouv.df.gov.br/%23/
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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) 

 

 

 

 
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 conforme prazos legais – Atendimento por equipe especializada. 

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

 

 

Normas e Regulamentação 
Lei n° 4.896/2012 
Decreto n° 36.462/2015 
Instrução Normativa n° 01/2017 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html
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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 

e-SIC AQUI das 14h as 17hs. 
SDCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional 
CEP: 70086-900. 

 

 
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. 

http://www.transparencia.df.gov.br/%23/
https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
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Prazos de resposta ao cidadão 
 

 
 

Garantias 
Segurança. 
Atendimento por equipe especializada. 
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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PLANETÁRIO DE BRASÍLIA 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRESTADA AO CIDADÃO  
 

 O Planetário de Brasília é uma atração aberta ao público em geral, possui uma belíssima arquitetura com ar 
futurístico sendo um edifício com 16 faces representando os 16 pontos cardeais da Rosa dos Ventos. Foi inaugurado 
em 15 de março de 1974 sendo projetado pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes. O edifício é um ambiente de 
educação e divulgação científica, além de um espaço cultural, histórico e de entretenimento. 
 Possui três pavimentos que incluem em seu térreo uma sala redonda com teto em forma de cúpula hemisférica 
e 80 poltronas ligeiramente inclinadas. Também possui um espaço dedicado a história de sua construção, com plantas 
e matérias de jornais e revistas. 
 Em seu subsolo encontra-se um auditório para 60 pessoas e uma sala de oficinas para 30 pessoas, além de um 
foyer (salão) onde fica a exposição da Agência Espacial Brasileira. 
 No primeiro andar está o Salão de Exposições que atualmente exibe diversificado acervo, contando com 
fotografias do Observatório Europeu do Sul (ESO), telescópios do Clube de Astronomia de Brasília (CAsB), réplica de 
roupas de astronauta, dois túneis panorâmicos de vidro, além de monitores disponíveis para tirar dúvidas durante 
toda a visita.  
 Os Planetários são diferentes dos observatórios, que possuem telescópios para observar diretamente o céu 
noturno. Aqui as estrelas, os planetas e todos os tipos de objetos celestes podem ser vistos na sala de projeção (cúpula) 
mesmo durante o dia ou quando há muitas nuvens. 
 A projeção no teto da cúpula é produzida por dois equipamentos: o Space Master e o Power Dome VIII, ambos 
produzidos pela empresa alemã Carl Zeiss. 
 

FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Presencialmente: Na Seção Administrativa do Planetário 
Pelo Telefone: (61) 3224-7970 
Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO - VISITAÇÃO 

terças à sextas – feiras:  das 09h às 12h  
    sábados, domingos e feriados: das 08h às 20h 
    

ENDEREÇO 
 

  SDC - Brasília, DF, 70070-350 
 

INFORMAÇÕES 
 

Visitação: Gratuita 
Telefone: (61) 3224-7970 
E-mail Institucional: Atendimento realizado por telefone ou presencialmente 
Acessibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para acesso, banheiros para pessoas 
deficientes e estacionamentos com vagas para idoso e deficientes 
Estacionamento: Gratuito  
Wi-fi: Gratuito 
Como chegar: Ônibus (Linhas 0.156, 0.177, 0.199, 0.305, 555, 0.874, 100.6, 158.6, 383.1 – metrô – até a 
Rodoviária do Plano Piloto) 
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SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRESTADA AO CIDADÃO  
 

 A Secretaria Executiva da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, tem papel 
fundamental na participação direta nos processos administrativos no ambiente da SECTI. 
 
 Compete à Secretaria Executiva assessorar o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito 
Federal nos processos decisórios. Como órgão de apoio, contribui diretamente para a concretização dos objetivos, e 
metas traçadas pela Secretaria, buscando assim alcançar os projetos e as ações de ciência, Tecnologia e Inovação. 
  
 A Secretaria Executiva da SECTI, em conjunto com as demais Subsecretarias e Seções que integram a Estrutura 
desta Pasta, tem como objetivos primordiais, a implementação de políticas que visem o desenvolvimento científico, 
tecnológico e inovador.  
  
 Em conformidade com a Estrutura da SECTI, a Secretaria Executiva tem como papel atuante dentro da 
Secretaria na formulação e implementação de política governamental promovendo a capacitação técnica, tecnológica 
e gerencial das empresas e pessoas. 
 
 Assim como todas as Subsecretarias, a Secretaria Executiva tem participação no estabelecimento de 
programas e projetos que promovam a geração de empregos, elevação da renda, melhoria das condições de vida e 
fixação populacional na região de influência de Brasília, além de aprovar projetos vinculados aos temas cidades 
inteligentes e desburocratização da máquina pública. 

  
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Presencialmente: Na sede da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Pelo e-mail: gabinete.secti@secti.df.gov.br  
Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda a Sexta:  das 08h às 12h e das 14h às 18h  
    Sábados, domingos e feriados: Não há atendimento presencial 
    

ENDEREÇO 
 

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

INFORMAÇÕES 
 

Telefone: 61) 3312-9952 / 9919 / 9904 
E-mail Institucional: gabinete.secti@secti.df.gov.br 
Acesseibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para acesso, banheiros para pessoas 
deficientes e estacionamentos com vagas para idoso e deficientes 
Estacionamento: Gratuito 
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 

  

mailto:gabinete.secti@secti.df.gov.br
mailto:gabinete.secti@secti.df.gov.br
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SUBSECRETARIA DE FOMENTO A INOVAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRESTADA AO CIDADÃO  
 

 A Subsecretaria de Fomento à Inovação é uma unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente 
subordinada ao Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, composta de 03 (três) Coordenações: 
Coordenação de Ecossistemas de Inovação, Coordenação de Empreendedorismo Inovador, e Coordenação de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Difusão Científica.  
 
 Em conformidade com a Estrutura da SECTI, a Subsecretaria de Fomento a Inovação tem como papel atuante 
dentro da Secretaria na formulação e implementação de política governamental promovendo a capacitação técnica, 
tecnológica e gerencial das empresas e pessoas. 
 
 Assim como todas as Subsecretarias, a Secretaria de Fomento a Inovação tem participação no estabelecimento 
de programas e projetos que promovam a geração de empregos, elevação da renda, melhoria das condições de vida e 
fixação populacional na região de influência de Brasília, além de aprovar projetos vinculados aos temas cidades 
inteligentes e desburocratização da máquina pública. 

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Presencialmente: Na Seção de atendimentos  
Pelo e-mail: sufin@secti.df.gov.br 
Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda a Sexta:  as 08h às 12h e das 14h às 18h 
    Sábados, domingos e feriados: Não há atendimento presencial 
    

ENDEREÇO 
 

  Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Anexo do Buriti, 14° andar, sala 1413/1415, Brasília.  
 

INFORMAÇÕES 
 

Telefone: Não há telefone disponível na unidade 
E-mail Institucional: sufin@secti.df.gov.br 
Acesseibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para acesso, banheiros para pessoas 
deficientes e estacionamentos com vagas para idoso e deficientes 
Estacionamento: Gratuito  
Wi-fi: Gratuito  
Como chegar: Ônibus: 813.1, 0.871, 874.4, 0.874, 0.810, 0.335, 0.555, 0.370, 557.1, 323.2, 411.1, 0.305, 
0.006, 0.199, 380.3 e outras que passam pela Estrada Parque Ceilândia (DF-095) ou pelo Setor de Indústrias 
Gráficas. 
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SUBSECRETARIA DE AÇÕES E PROJETOS ESTRUTURANTES 
 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRESTADA AO CIDADÃO  
 

 Em conformidade com a Estrutura da SECTI, a A Subsecretaria de Ações e Projetos Estruturantes é uma 
unidade que tem como papel atuante dentro da Secretaria a formulação e implementação de política governamental 
promovendo a capacitação técnica, tecnológica e gerencial das empresas e pessoas. 
 
 Em conformidade com a Estrutura da SECTI, a Subsecretaria de Fomento a Inovação tem como papel atuante 
dentro da Secretaria na formulação e implementação de política governamental promovendo a capacitação técnica, 
tecnológica e gerencial das empresas e pessoas. 
 
 Assim como todas as Subsecretarias,  a Subsecretaria de Ações e Projetos Estruturantes tem participação no 
estabelecimento de programas e projetos que promovam a geração de empregos, elevação da renda, melhoria das 
condições de vida e fixação populacional na região de influência de Brasília, além de aprovar projetos vinculados aos 
temas cidades inteligentes e desburocratização da máquina pública. 

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Presencialmente: Na Seção de atendimentos  
Pelo e-mail: suape@secti.df.gov.br. 
Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 

Segunda a Sexta:  08h às 12h e das 14h às 18h. 
    Sábados, domingos e feriados: Não há atendimento presencial 
    

ENDEREÇO 
 

  Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti, 14° Andar, Salas: 1413 / 1415. 
 

INFORMAÇÕES 
 

Telefone:  
E-mail Institucional: suape@secti.df.gov.br. 
Acesseibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para acesso, banheiros para pessoas 
deficientes e estacionamentos com vagas para idoso e deficientes 
Estacionamento: Gratuito  
Wi-fi: Gratuito  
Como chegar: Por meio de transporte público coletivo (o local é servido por diversas linhas de ônibus), 
transporte individual privado ou por serviços particulares. 
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SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE CIDADES INTELIGENTES 
 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRESTADA AO CIDADÃO  
 

 A Subsecretairia de Tecnologia de Cidades Inteligentes, em parceria com as demais Subsecretarias que 
integram a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, tem como objetivos primordiais, 
a implementação de políticas que visem o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador. A Subsecretaria de 
Tecnologia de Cidades Inteligentes busca em conjunto com as demais Subsecretaria coordenar políticas voltadas à 
ciência, tecnologia e inovação. 
  
 Em conformidade com a Estrutura da SECTI, a Subsecretaria de Tecnologia de Cidades Inteligentes tem como 
papel atuante dentro da Secretaria a formulação e implementação de política governamental promovendo a 
capacitação técnica, tecnológica e gerencial das empresas e pessoas. 
 
 Assim como as demais Subsecretarias, a Subsecretaria de Tecnologia de Cidades Inteligentes tem participação 
no estabelecimento de programas e projetos que promovam a geração de empregos, elevação da renda, melhoria das 
condições de vida e fixação populacional na região de influência de Brasília, além de aprovar projetos vinculados aos 
temas cidades inteligentes e desburocratização da máquina pública. 

 
 

FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Presencialmente: Na Seção de atendimentos  
Pelo e-mail: sutci@secti.df.gov.br 
Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda a Sexta:  das 08h às 12h e das 14h às 18h  
    Sábados, domingos e feriados: Não há atendimento presencial 
    

ENDEREÇO 
 

  Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico Biotic - 3° Andar 
 

INFORMAÇÕES 
 

Telefone: Não à telefone disponível na unidade. E-mail 
Institucional: Não à telefone disponível na unidade. 
Acesseibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para acesso, banheiros para pessoas 
deficientes e estacionamentos com vagas para idoso e deficientes 
Estacionamento: Gratuito 
Wi-fi: Gratuito  
Como chegar: As linhas abaixo têm rotas que passam perto da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal - FAP / DF 
Ônibus: 0.156, 0.162, 0.811, 106.2, 136.6, 156.1, 7081 
Além dos serviços particulares.  
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRESTADA AO CIDADÃO  
 

 A Subsecretaria de Administração Geral, parceria com as demais Subsecretarias que integram a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, tem como objetivos primordiais, a implementação de 
políticas que visem o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador. A Subsecretaria de Administração Geral 
busca em conjunto com as demais Subsecretarias coordenar políticas voltadas à ciência, tecnologia e inovação. 
  
 Em conformidade com a Estrutura da SECTI, a Subsecretaria de Administração Geral tem como papel atuante 
a formulação e implementação de política governamental promovendo a capacitação técnica, tecnológica e gerencial 
das empresas e pessoas. 
 
 Assim como as demais Subsecretarias, a Subsecretaria de Administração Geral tem participação no 
estabelecimento de programas e projetos que promovam a geração de empregos, elevação da renda, melhoria das 
condições de vida e fixação populacional na região de influência de Brasília, além de aprovar projetos vinculados aos 
temas cidades inteligentes e desburocratização da máquina pública. 

 
FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

Presencialmente: Na Seção de atendimentos  
Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti, 14° Andar, Salas: 1413 / 1415. 
Pelo e-mail: suape@secti.df.gov.br. 
Por processo instruído no SEI, no caso de entes da administração pública. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda a Sexta:  as 08h às 12h e das 14h às 18h.  
    Sábados, domingos e feriados: Não há atendimento presencial 
    

ENDEREÇO 
 

  Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti CEP: 70075-900, 14° Andar, Salas 1414 / 1415 . 
 

INFORMAÇÕES 
 

Telefone: (61) 3312-9952 / 9919 / 9904. 
E-mail Institucional: suape@secti.df.gov.br 
Acesseibilidade: Há rampas de acesso para cadeirantes, plataforma para acesso, banheiros para pessoas 
deficientes e estacionamentos com vagas para idoso e deficientes 
Estacionamento: Gratuito  
Wi-fi: Gratuito 
Como chegar: Por meio de transporte público coletivo (o local é servido por diversas linhas de ônibus), 
transporte individual privado ou por serviços particulares. 
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INFORMAÇÕES DIVERSAS 
 

 
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI,  tem como premissa maior, implementar o 

fomento ao mercado tecnológico bucando assim desenvolver e incentivar a tecnologia em vários segmentos do 

Distrito Federal. Além disso, busca constantemente apoiar a formação integral do ser humano para que possa 

atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade. 

 

A SECTI busca constantemente ser referência nacional na prestação de serviços de ciência e tecnologia de 

qualidade, proporcionado ao cidadão condições de inserção no mercado tecnolo 

 

Com essa concepção de inovação tecnológica, a SECTI visa promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico em setores estratégicos do Distrito Federal, criando condições para facilitar e alavancar iniciativas 

inovadoras baseadas em novos conhecimentos, visando o progresso do Distrito Federal. 

 

Destaques: 

 

 Projeto Reciclotech (Descarte de lixo eletrônico – 1º  implantado no Brasil) 
 
 Programa vem DF (Carros Elétricos) 
 
 Programa Include (Aulas on line de Robotica desplugada) 
 
 Programa Start BSB 
 
 Projeto Wi-Fi Social DF 
 

 
 
 
  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secti.df.gov.br/ 

(61) 3312-9952 

Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti 

CEP: 70075-900 

14º Andar, Salas 1401, 1411 e 1415 
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http://www.secti.df.gov.br/

