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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO IFNMG

 

A DIRETORA GERAL DO CAMPUS PIRAPORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS -
IFNMG, Joaquina Aparecida Nobre da Silva no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n.º 1.055 de 20 de outubro de 2016, publicada no
Diário Oficial da União de 01 de novembro de 2016, torna público o presente Edital, contendo as normas referentes a chamada, que visa atrair apoio de
pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucra�vos, para a realização da VIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, I Seminário do ProfEPT e VI
Prospectar DO IFNMG, no período de 23 a 26 de abril de 2019, com as caracterís�cas que se seguem:

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Seminário de Iniciação Cien�fica teve início em 2009 no campus Januária, sob o nome “I Seminário de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFNMG”, em que
resultados de pesquisa ob�dos por bolsistas e voluntários de iniciação cien�fica foram apresentados.

Em 2010, o evento ocorreu no mesmo campus. Em 2011, o evento passou por uma reformulação sendo definido que seria realizado anualmente nos diferentes
campi do IFNMG. Assim, o I Seminário de Iniciação Cien�fica e a I Mostra de Trabalhos Cien�ficos do Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais foram realizados
em 2012 no campus Salinas, nos quais par�ciparam cerca de 70 pessoas e foram apresentados mais de 40 trabalhos. O II Seminário de Iniciação Cien�fica e II
Mostra de Trabalhos Cien�ficos do IFNMG foram sediados em Januária, contando com quase 150 par�cipantes. A terceira edição do evento foi realizada em
Januária, pois não foi possível realizar nos campi Araçuaí e/ou Almenara como inicialmente planejado. Neste evento, o I Prospectar Pesquisa foi incluído, com o
intuito de promover a troca de experiências sobre polí�cas e ações para captação de recursos para pesquisa, implantação de cursos de pós-graduação nos IF e
u�lização da Fundação de apoio à pesquisa, tendo a par�cipação de representantes da FUNARBE e FAPEMIG. O IV Seminário de Iniciação Cien�fica, IV mostra de
Trabalhos Cien�ficos, II Prospectar Pesquisa e I Feira de Inovação do IFNMG, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI),
foram realizados em 2015 no campus Arinos. Os obje�vos deste evento foram contribuir para a concepção cultural quanto à importância da iniciação cien�fica e
pesquisa na vida do aluno/pesquisador e aproximar os par�cipantes do evento das novas tecnologias e inovações apresentadas por diversas ins�tuições. Em
2016, a quinta edição do evento ocorreu em Montes Claros para reforçar a importância da pesquisa cien�fica e capacitar e integrar pesquisadores de diversas
ins�tuições.

Em 2017, o evento aconteceu no Campus Almenara, reunindo um público de mais de 1200 pessoas. No ano de 2018, com o mesmo enfoque das edições
anteriores, o VII SIC,  ocorreu no Campus Araçuaí, com a par�cipação de aproximadamente 1250 pessoas, promovendo uma maior integração entre os diversos
campi do IFNMG e divulgação dos resultados de trabalhos cien�ficos desenvolvidos nesta ins�tuição.

Em 2019, a VIII edição do Seminário de Iniciação Cien�fica será realizado no Campus Pirapora, entre os dias 23 e 26 de  abril, com a expecta�va de 1500
par�cipantes, neste que é considerado o maior evento de pesquisa do IFNMG.

O evento possibilitará a par�cipação de estudantes e pesquisadores de todas as ins�tuições de ensino das diversas regiões do país e visa estabelecer debates a
par�r de temas de pesquisa das diversas áreas do conhecimento, incen�vando o interesse pela realização de pesquisa, formação de futuros pesquisadores,
fortalecimento de grupos de pesquisa dentro do IFNMG e parcerias com outras ins�tuições de ensino e pesquisa.

 

2. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO APOIO

2.1. Para fins do disposto neste edital, considera-se:

I  – evento: ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico,
esportivo, científico e tecnológico, desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo Instituto.

II   – apoio: relação institucional não comercial, entre entes públicos e privados, na qual os segundos oferecem material de consumo e prestação de serviços,
em troca de publicidade e marketing em materiais promocionais e durante a execução do evento dos primeiros.

III  – apoiador: pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que assume, no todo ou em parte, o apoio a um evento.

2.2. Os apoiadores poderão realizar apoio por meio de:

I  – Empréstimo ou doação de equipamentos, utensílios, móveis, etc.;

II – Doação de brindes para distribuição gratuita (toalhas, canetas, chaveiros, vestimentas, material de escritório, material de consumo para minicursos, livros,
copos e taças, troféus, medalhas, dentre outros);

III   – Prestação de serviços técnicos;

IV  – Cessão de locais ou dependências;

V – Apoio logístico e cerimonial;

VI   – Disponibilização de Palestrante e conferencista;

VII    – Hospedagem e transporte para os convidados e participantes especiais do evento (conferencistas, músicos, palestrantes etc.);

VIII   – Alimentação aos participantes, incluindo utensílios e pessoal para servir.

2.3. Os materiais ou serviços de que trata o item 2.2 serão fornecidos em caráter de doação, não gerando ônus ao IFNMG e aos par�cipantes do
evento.



2.4. Os materiais doados na forma de brinde devem ser quan�ficados, de forma que atendam a todos os par�cipantes do evento.

2.5. O apoio ocorrerá, exclusivamente, no período e local de execução do evento.

 

3. CONCESSÃO AOS APOIADORES

3.1. Ao parceiro, será permi�da a divulgação do apoio, por meio de:

I  – Inclusão da logomarca do parceiro no site do evento; no material de divulgação (banners, folderes, cartazes, outros) da VIII SEMANA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DO IFNMG.

II  – Disponibilização de local, durante a VIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFNMG, para montagem de estande do parceiro.

III  – Distribuição, durante a VIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFNMG, de materiais promocionais tais como camisetas, bonés, livros e
outros, desde que em conformidade com a imagem do IFNMG como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão.

3.2. O IFNMG concederá, como contrapar�da ao apoio, a divulgação da logomarca / marca do parceiro.

3.3. A empresa apoiadora será responsável pelos itens, pela montagem e pela guarda dos equipamentos e materiais de sua propriedade, u�lizados no
evento, não recaindo sobre o IFNMG a responsabilidade sobre danos ou furtos durante o período do evento.

3.4. É vedado:

I  – comercialização de produtos no local do evento pelos apoiadores;

II  – apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja linha de atuação esteja em desacordo com a imagem do IFNMG, como
instituição pública de ensino, pesquisa e extensão;

III   – fornecimento de materiais e serviços que estejam em desacordo com a imagem do IFNMG, como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão.

3.5. Não será divulgada a marca do apoiador em páginas suportadas pelo domínio do IFNMG.

 

4. ENTREGA DA PROPOSTA E RESULTADO

4.1. Serão aceitas propostas de apoio para a VIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFNMG até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia
02 de abril de 2019.

4.2. O Formulário de Apresentação de Proposta, Anexo I deste edital, deverá ser preenchido, digitalizado e encaminhado ao endereço eletrônico
dpi.pirapora@ifnmg.edu.br.

4.2.1. O assunto do e-mail deverá ser “Proposta de apoio SIC – 2019”.

4.2.2. Caso seja necessário u�lizar figuras para esclarecer a argumentação das propostas, anexar em um segundo arquivo, desde que não ultrapasse o
limite de 10 Mb.

4.3. Após recebidas as propostas pela comissão organizadora dos eventos, será enviado e-mail de confirmação ao proponente.

4.4. Na análise das propostas, serão priorizadas as que:

I   – Tiverem sido registradas primeiro, em acordo com as informações do e-mail de que trata o item 4.2;

II  – Tiverem maior alinhamento com as necessidades do evento, de acordo com parecer emitido pela Comissão Organizadora.

4.5. Não serão aceitas propostas subme�das por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de recebimento estabelecido no item 4.1.

4.6. O resultado será divulgado em 05 de abril de 2019 no site www.ifnmg.edu.br.

4.6.1. As empresas par�cipantes poderão interpor recurso de 06  a 09 de abril de de 2019, por meio do endereço eletrônico dpi.pirapora@ifnmg.edu.br.

4.6.2. O resultado final será divulgado em 10 de abril de 2019 no site www.ifnmg.edu.br.

4.7. Após a aprovação e divulgação do resultado, o IFNMG entrará em contato com a empresa, para agendar uma reunião de planejamento, com
antecedência ao evento.

4.8. As propostas enviadas pelos apoiadores e aprovadas pelo IFNMG serão consideradas como carta de compromisso e de doação.

4.9. O prazo para a interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, após a publicação do Resultado Preliminar, por meio do endereço
dpi.pirapora@ifnmg.edu.br.

4.10. O prazo para resposta dos recursos será de até 02 (dois) dias úteis, após encerrado o prazo para interposição de recurso, com publicação no sí�o
oficial do IFNMG.

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A empresa que visa apoiar o evento poderá entrar em contato com o Campus Pirapora, em caso de dúvidas sobre os materiais e serviços
necessários para a realização dos eventos, por meio do telefone (38) 3749-6950 ou e-mail dpi.pirapora@ifnmg.edu.br.

5.2. Casos não previstos neste edital serão decididos pela comissão organizadora dos eventos.

 
 

Pirapora, 28 de janeiro de 2019.
 
 
 
 
 

Joaquina Aparecida Nobre da Silva
Diretora Geral – Campus Pirapora

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Diretor(a) Geral, em 06/02/2019, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0262030 e o código CRC 7A1469A2.

 

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO SIC PIRAPORA 2019

1. DADOS CADASTRAIS

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

1.1. NOME: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG - CAMPUS PIRAPORA

1.2. CNPJ: 10.727.655/0007-05

1.3. ENDEREÇO: RUA HUMBERTO MALLARD 1355, PIRAPORA-MG

1.4. TELEFONE: (38)3749-6950

1.5. RESPONSÁVEL: JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA

1.5.1. CARGO: PROFESSORA EBTT

1.5.2. FUNÇÃO: DIRETORA-GERAL

1.5.3. MATRÍCULA: 

2. DADOS DO APOIADOR

2.1. NOME: __________________________________________________________________________________________________________

2.2. ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________________________________

2.3. CNPJ: __________________________________________________

2.4. TELEFONE: (____)_____________-______________

2.5. NOME DO RESPONSÁVEL: ___________________________________________________________________________________________

2.6. CPF: ____________________________________

2.7. CARGO: _________________________________________________

2.8. FUNÇÃO: ________________________________________________

2.9. E-MAIL: __________________________________________________________________________________________________________

2.10. TELEFONE: (____)____________-______________

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO

3.1. INÍCIO: __________/___________/___________________

3.2. TÉRMINO: _________/___________/___________________

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O presente projeto visa apoio à realização de eventos nos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, voltados ao público
interno e externo do IFNMG

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

(   ) - Empréstimo ou doação de equipamentos, utensílios, móveis etc.;

(   ) - Doação de brindes para distribuição gratuita (toalhas, canetas, chaveiros, avental, material de escritório, material de consumo para minicursos, livros,
copos e taças, camisetas dentre outros;

(   ) - Prestação de serviços técnicos;

(   ) - Cessão de locais ou dependências; ( ) - Apoio logístico e cerimonial;

(   ) – Disponibilização de Palestrante e conferencista;

(   ) – Hospedagem e transporte para os convidados e participantes especiais do evento (conferencistas, músicos, palestrantes etc.).

(   ) - Alimentação aos participantes, incluindo utensílios e pessoal para servir.

(   ) Outro. Detalhar: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

4. DETALHAMENTO DO OBJETO

Exemplo: XXXXX DISPONIBILIZAR XX CADEIRAS, MESAS …

BANER 80X1M

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

Meta: Ações: Período Início:

Realização de Ações Conjuntas de
Interesse Recíproco para realização
de evento

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$ 1,00)

Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes, os pagamentos decorrentes de prestação de serviços de terceiros caso necessário,
deverão ser efetuados diretamente pelo apoiador.

 
 
 
 

___________________________________, _________ de __________________________ de ______________
 

ASSINATURA DO APOIADOR
 
 

7. APROVAÇÃO

 

APROVO o presente Plano de Trabalho em ______/________/2019

 

 

_________________________________________________________________________

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG

 

Referência: Processo nº 23395.000054/2019-01 SEI nº 0262030


