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CHAMADA PÚBLICA IFB Nº 03/2017 

 Recebimento de propostas para eventos do Conecta IF 2017 

Parte II 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo Decreto de 05 de maio de 

2015, publicada no Diário Oficial da União em 06 de maio de 2015, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, torna público a presente chamada pública e convida os interessados a 

apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Conecta IF 2017 é um evento realizado pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) com 

abrangência nacional. Será constituído por 16 eventos que acontecerão simultaneamente, explorando 

as mais diversas áreas de atuação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica os quais 

terão atividades como oficinas, mostras, workshops, rodas de conversas, exposições, apresentação 

de protótipos de produtos, arte, cultura, desafios, palestras, competições, feiras, resultados de 

pesquisas, dentre outros. Os eventos são abertos e tem como proposta integrar estudantes e 

servidores de todos os campi do IFB, de outros Institutos Federais, de Instituições de Ensino do DF 

com a classe de empresários e a comunidade em geral. Durante seis dias, os participantes estarão 

totalmente conectados com outras instituições, com a comunidade e com o mundo de trabalho. 

O Conecta IF 2017 acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães dos dias 18 a 23 

de setembro de 2017. 

O Conecta IF 2017 receberá estudantes do ensino médio da rede pública e privada do 

Distrito Federal, estudantes da Rede Federal, além de empresários, pesquisadores e acadêmicos de 

todo o Brasil. 

2. DO OBJETIVO   

O objetivo do Conecta IF é conectar o ensino, a pesquisa e a extensão; conectar teoria e 

prática; conectar as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

conectar a academia e o mundo do trabalho e conectar pessoas. 

Com este intuito o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), 

abre as inscrições para recebimento de propostas para participação dos regulamentos abaixo 

elencados.  

http://www.ifb.edu.br/
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A presente chamada tem por objetivo selecionar propostas para alguns dos vários eventos 

que irão compor o Conecta IF 2017, em conformidade com as regras estabelecidas no 

REGULAMENTO de cada evento. 

As propostas devem observar as condições específicas estabelecidas no REGULAMENTO 

de cada evento, anexo a esta Chamada, que determina os requisitos relativos ao proponente, ao 

cronograma, ao prazo de execução, aos critérios de elegibilidade, aos critérios e parâmetros 

objetivos de julgamento e às demais informações necessárias para cada um dos eventos. 

3. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

As propostas devem ser encaminhadas, conforme orientações de cada REGULAMENTO, a 

saber:  

Anexo A- Festival de arte e cultura – Mostra de filmes;  

Anexo B – Festival de arte e cultura – Mostras culturais e artísticas; 

Anexo C- Vitrine dos saberes; 

Anexo D- Viva com saúde;  

 As propostas devem ser apresentadas em conformidade com o descrito no REGULAMENTO de 

cada evento.  

Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de 

recebimento estabelecido em cada REGULAMENTO. 

4. ADMISSÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO 

A seleção das propostas submetidas ao Instituto Federal de Brasília em atendimento a esta 

Chamada será realizada de acordo com o REGULAMENTO de cada evento. 

5. RESULTADO DO JULGAMENTO 

A relação das propostas aprovadas na presente chamada será divulgada na página eletrônica 

do Conecta IF, disponível na Internet no endereço conectaif.ifb.edu.br. 

6. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA 

A qualquer tempo a presente chamada poderá ser alterada, revogada ou anulada, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral dos organizadores, seja por motivo de interesse público ou 

exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A participação no CONECTA IF implica na aceitação irrestrita desta chamada. A simples 

inscrição e entrega dos trabalhos implica na tácita aceitação de todas as condições e normas desta 

chamada e, seu respectivo, REGULAMENTO.  

http://www.ifb.edu.br/
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Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento de cada evento 

serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pelos organizadores do CONECTA IF.  

A comissão organizadora, não se responsabiliza por nenhum problema técnico, quaisquer 

defeitos de linha telefônica, ou defeitos em sistemas de computadores, servidores, provedores e 

hardware/software, nem por perda ou indisponibilidade de conexão de rede ou transmissão de 

computador incompleta, adulterada, atrasada ou falha, nem por qualquer combinação desta que 

possa limitar a capacidade do usuário de participar do CONECTA IF.  

Não assumem nenhuma responsabilidade por e-mail não entregue resultante de qualquer 

forma de filtragem ativa ou passiva por parte do provedor de serviços de Internet e/ou cliente de e-

mail do usuário ou por espaço insuficiente na conta de e-mail do usuário para receber/enviar 

mensagens.  

8. CLÁUSULA DE RESERVA 

A comissão organizadora do CONECTA IF 2017 reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas na presente chamada. 

 

Brasília, 12 de junho de 2017. 

 

Original assinado 

WILSON CONCIANI 

Reitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ifb.edu.br/
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ANEXO A 

 

REGULAMENTO: FESTIVAL DE ARTE E CULTURA – 2ª MOSTRA DE FILMES 

CONECTA IF 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A 2ª MOSTRA DE FILMES CONECTA IF tem por objetivo dar visibilidade à produção 

audiovisual dos estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e contribuir 

para a sua formação integral. 

1.2. A Mostra fará parte da programação do II Conecta IF que acontece de 18 a 23 de setembro de 

2017, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília. 

  

2. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

2.1 Ao realizar a inscrição do seu filme na 2ª MOSTRA DE FILMES CONECTA IF, o proponente 

concorda com a sua exibição durante o Conecta IF e, posteriormente, em eventos organizados por 

Institutos Federais, sendo respeitada a exibição do material em sua totalidade, incluindo os créditos 

iniciais e finais.   

2.2 Para este edital, entende-se por “filme de curta-metragem”, filme de 1 a 15 minutos produzidos 

com os recursos do celular, da câmera fotográfica ou filmadora, dentro das possibilidades dos 

estudantes envolvidos, mas com características visuais e sonoras que não interfiram negativamente 

na qualidade do filme. 

2.3 O Festival não tem caráter competitivo e sim de divulgação e circulação da produção audiovisual 

dos Institutos Federais, mostrando a diversidade cultural e artística do que tem sido produzido nos 

diversos institutos do Brasil observando os critérios do item 8.  

2.4 Podem ser proponentes deste edital estudantes egressos ou regularmente matriculados na Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, além de servidores dos Institutos que podem 

inscrever filmes produzidos pelos estudantes. 

2.5 Os proponentes menores de dezoito anos só poderão participar desta mostra mediante 

autorização por escrito dos responsáveis legais, conforme Anexo I. 

http://www.ifb.edu.br/
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2.6 O filme deverá ser criado por uma equipe de produção majoritariamente formada por estudantes 

do Instituto Federal, com a participação facultativa de um servidor em exercício da instituição, como 

orientador. A produção do filme deve, obrigatoriamente, ter alguma relação com o campus, seja 

através de uma disciplina, projeto de extensão, festival etc. 

2.7 A fim de garantir a representatividade, serão selecionados, preferencialmente, filmes de todos os 

Institutos Federais inscritos, desde que respeitado os critérios de qualidade técnica e de conteúdo das 

obras, observando as orientações do item 8 deste edital.  

2.8 Os filmes não podem ter tempo inferior ou superior ao que solicita esta chamada pública, isto é, 

não podem ser menores do que um minuto ou maiores do que quinze minutos. Os créditos são 

contabilizados no tempo total do filme. 

2.9 Não há restrição de número máximo de filmes por proponente. 

2.10 Os campi do IFB Recanto das Emas e IFRN Natal Cidade Alta, por meio dos seus projetos de 

extensão Recanto do Cinema (IFB), Cinemateca Potiguar e Criatif (IFRN) irão organizar a 

MOSTRA DE FILMES ITINERANTE CONECTA IF com os filmes selecionados e exibidos 

durante o Conecta.   Os campi dos Institutos Federais poderão realizar exibições da Mostra desde 

que o evento tenha fins educacionais, culturais e/ou sociais e entrada gratuita. 

2.11 s filmes inscritos que não atenderem às orientações deste edital serão desclassificados. 

  

3. DO CRONOGRAMA 

 

Evento Data 

Publicação do Edital 12/06/2017 

Período de inscrições  19/06  a 14/07 

Avaliação, pela Organização, do formulário de inscrição e Autorização de 

menor de idade (Anexo l) - quando houver 

17/07 a 28/07 

Publicação do Resultado preliminar de avaliação, realizada pela 

organização, com os filmes aptos a participarem da seleção 

31/07 

Entrega de documentos complementares solicitados pela organização 01/08 e 02/08 

Análise dos documentos solicitados 03/08 e 04/08 

Publicação dos filmes aptos a participarem da seleção  07/08 

Análise da Comissão Julgadora  08/08 a 18/08 

http://www.ifb.edu.br/
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Divulgação dos filmes selecionados e programação do festival até 25/08  

Exibições dos filmes selecionados na 2ª MOSTRA DE FILMES 

CONECTA IF 

21  22/09 

  

4. DA PRODUÇÃO DOS FILMES 

 

4.1 A equipe deverá obter as autorizações necessárias de trilhas sonoras/musicais, de imagens e da 

participação dos menores de 18 (dezoito) anos no filme de curta-metragem, bem como no 

documento oficial que comprove a condição de representante legal do menor (modelos em anexo). 

4.2 Estarão dispensadas de autorização as equipes que utilizarem imagens e trilhas sonoras oriundas 

de fontes de domínio público, desde que indicadas nas fichas técnicas dos filmes. 

4.3 As produções deverão ter classificação indicativa conforme Portaria nº 368, de 11 de fevereiro 

de 2014, do Ministério da Justiça (MJ) e Guia Prático de 2012, da Secretaria Nacional de Justiça 

(SNJ), preferencialmente na Categoria Livre. 

4.4 O filme no qual conste qualquer forma de plágio ou manifeste ações preconceituosas 

relacionadas às categorias de gênero, raça/cor/etnia, orientação sexual, situação socioeconômica, 

crença/religião, origem e aspectos regionais, beleza, pessoas com deficiência, entre outras, será 

desclassificado. 

  

5. DA INSCRIÇÃO  

 

5.1 A inscrição dos filmes que concorrerão à seleção da 2ª MOSTRA DE FILMES CONECTA IF 

deverá ser feita através de formulário de inscrição no endereço goo.gl/UN0Yir. O proponente deverá 

fazer o upload do filme no formulário de inscrição.  

5.2 Serão aceitos filmes de todos os gêneros finalizados entre 2012 e 2017 e produzidos por alunos 

do IF, desde que não tenha sido inscrito na edição anterior do Festival. 

5.3 Não serão aceitas inscrições de obras ainda não concluídas, vídeos publicitários e/ou 

institucionais. 

5.4 Deve-se respeitar o período de inscrição conforme cronograma, e atender todas as 

documentações exigidas para o filme: 

I – Formulário de Inscrição devidamente preenchido. 

http://www.ifb.edu.br/
http://portal.mj.gov.br/Classificacao/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7b70F14CC9-B123-4930-A728-392E1F8D9824%7d&ServiceInstUID=%7b59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999%7d
http://portal.mj.gov.br/Classificacao/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7b70F14CC9-B123-4930-A728-392E1F8D9824%7d&ServiceInstUID=%7b59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999%7d
http://portal.mj.gov.br/Classificacao/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7b981E1E6C-C5B8-401F-9F34-79D2689B4AED%7d&ServiceInstUID=%7b59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999%7d
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II – Upload do filme (resolução mínima de 720 x 480 e preferencialmente Full HD - 1920 x 1080 

pixels). 

III - Upload dos Anexos.  

  

6. DA ORGANIZAÇÃO  

 

6.1 A comissão organizadora ficará responsável por verificar se os filmes inscritos cumpriram todas 

as normas e prazos previstos nesta chamada pública, como o correto preenchimento do formulário e 

o fornecimento dos documentos obrigatórios. Todos os filmes que cumprirem estas exigências serão 

encaminhados para análise da Comissão Julgadora.  

 

7. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

7.1 A Comissão que irá selecionar os filmes da 2ª MOSTRA DE FILMES CONECTA IF será 

composta por professores e técnicos do Instituto Federal de várias regiões do país com atuação na 

área audiovisual que serão convidados pela Equipe Organizadora e terão seus nomes publicados em 

portaria, em momento apropriado, para que não haja qualquer tipo de interferência no processo 

seletivo. 

  

7.2 Os filmes serão classificados pela Comissão Julgadora nos seguintes grupos: 

1 = Filmes que se destacam por sua alta qualidade técnica e de conteúdo 

2 = Filmes com boa qualidade técnica e de conteúdo  

3 = Filmes com elementos que os destacam, mas outros elementos com pouca qualidade 

4 = Filmes com elevado grau de problemas técnicos, de linguagem ou de conteúdo  

5 = Filmes desclassificados segundo os critérios do edital 

  

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

8.1 Os filmes serão selecionados tendo como referência critérios técnicos e de conteúdo. É essencial 

que os filmes tenham qualidade de imagem, resolução e áudio conforme especificado no item 5.4. 

Serão observados ainda critérios como: 

http://www.ifb.edu.br/
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·      Ideia: Relevância e criatividade na abordagem do tema; 

·      Pré-produção: Pesquisa e produção de materiais relevantes ao contexto do filme; 

·      Roteiro: construção narrativa, estruturação das cenas e escrita dos diálogos; 

·      Imagem: Planos, enquadramentos e movimentos de câmera, luzes utilizadas, 

qualidade técnica da imagem observando contraste, cores e tons; 

·      Composição artística: cenário, figurino, maquiagem e objetos de cena. 

·      Elenco: Atuação e escolha pertinente dos protagonistas e figurantes nos filmes de 

ficção e relevância e atuação dos entrevistados na construção narrativa do filme 

documentário 

·      Som: Qualidade do som dos diálogos ou entrevistados, efeitos de áudio, trilha sonora 

e harmonia entre os elementos sonoros do filme. 

·      Linguagem: Equilíbrio entre os elementos narrativos, estéticos e artísticos do filme. 

·      Edição e Finalização: Narração, estrutura e ritmo do filme, escolha das cenas, 

tratamento de cor e uso adequado de efeitos de transição e efeitos especiais; 

8.2 Serão desclassificados do processo: 

I – Filmes com cunho preconceituosos, discriminatórios, ilegais, que violem os Direitos Humanos 

e/ou que façam apologia ao uso de substâncias ilícitas e à violência. 

II - Filmes com cunho político-partidário ou religioso. 

lll - Filmes não concluídos, vídeos publicitários e/ou institucionais. 

8.3 Para a montagem da Mostra será observado o tempo total disponível para exibição dos filmes e a 

representatividade cultural e territorial brasileira. Filmes classificados no grupo  01 estarão com sua 

presença na Mostra garantida. Em seguida, podem ser contemplados os filmes classificados no 

grupo 02, de acordo com o tempo disponível da programação. Filmes que estejam no grupo 03 só 

farão parte da mostra se houver tempo e concordância da maioria da Comissão Julgadora. Esta 

mesma comissão fará uma lista com a ordem dos filmes, por grupo, que podem ser contemplados de 

acordo com as orientações acima. Os filmes dos grupos 4 e 5 não serão contemplados por esta 

chamada pública.  

  

9. DAS ORIENTAÇÕES FINAIS 

 

9.1 A inscrição implica prévia e integral concordância, por parte dos participantes, com as normas 

desta chamada pública, assim como os termos e condições da mostra. 

http://www.ifb.edu.br/
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9.2 É de responsabilidade do produtor do filme todas as licenças, autorizações, direitos, atribuições 

de direitos, consentimentos e permissões à produção, inscrição e divulgação do filme, previstos 

neste edital. 

9.3  Os filmes selecionados não poderão ser retirados da mostra, não cabendo qualquer recurso e/ou 

pedido de indenização. 

9.4 Os Institutos Federais terão o direito de usar o material do filme em quaisquer tipos de mídia, 

com fins institucionais.  

9.5 É de responsabilidade dos inscritos toda logística para execução do filme, de maneira que a obra 

possa ser devidamente assistida e analisada, por isso o proponente tem que ter bastante atenção com 

o formato, extensão e resolução nos quais o filme é disponibilizado na inscrição. 

9.6 Os filmes selecionados poderão ser divididos por assunto, tempo, estilo, gênero, classificação 

indicativa ou quaisquer outras categorias organizacionais definidas em conjunto pela organização e 

comissão julgadora. 

 9.7 Ao fazer a inscrição no Festival, o proponente declara ter autorização/delegação do direito de 

uso da obra e afirma ainda que todos os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizados no filme 

inscrito, incluindo a trilha sonora e imagens de arquivo, não violam qualquer direito de uso de 

imagem ou de propriedade intelectual de terceiros.  

9.8 O proponente responsável pela inscrição está de acordo em assumir exclusiva responsabilidade 

legal por uma eventual reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente decorrente 

da exibição ou uso dos trabalhos. A participação na Mostra implica no total reconhecimento deste 

regulamento. 

9.9 Todas as informações referentes ao processo de seleção estarão disponibilizadas no site 

www.ifb.edu.br.  

9.10 No caso de filmes com inscrição em duplicidade será considerada como válida a primeira 

inscrição recebida.  

9.11 Ter o filme selecionado para o Festival não é garantia da participação do realizador no evento.  

9.12 As informações presentes no formulário de inscrição, além de imagens dos filmes (até 30 

segundos) poderão ser utilizados para fins de divulgação pela organização do evento ou pelos 

Institutos participantes da Mostra Itinerante. 

9.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Mostra. 

 

http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
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2º MOSTRA DE FILMES CONECTA IF 

ANEXO I – PROPONENTES MENORES DE 18 ANOS 
Eu,_______________________________________________________ portador(a) dos documentos 

de Identidade nº._______________________ e do CPF____________________, 

endereço_______________________________________ 

_____________, telefone______________________________, declaro ser o responsável legal 

pelo(a) __________________________________________________________________ e venho 

por meio deste instrumento particular autorizar o(a) estudante do Instituto Federal a inscrever seu 

filme na Mostra Conecta IF. Afirmo estar de acordo com todos os itens da chamada pública da 2º 

MOSTRA CONECTA IF. 

Autorizo ainda, a rede dos IFs a utilizar, sem ônus, a imagem e voz do adolescente acima citado para 

a utilização, no todo ou em parte para qualquer programa produzido pelos IFs ou emissoras de rádio 

e TV do país, autorizadas a captar, retransmitir, repetir e difundir sua programação no Brasil e em 

todo o mundo, em qualquer processo de transmissão audiovisual, tais como TV aberta, a cabo, por 

satélite, suportes vídeofonográficos, sem limitação de prazo, número de cópias, podendo ainda ser 

objeto de veiculação pela Internet, CD ROM, inclusão em base de dados, armazenamento em 

computador e outras mídias ditas interativas, transmissões e exibições em meios de comunicação, 

estabelecimentos de ensino, centros comunitários e assemelhados e ainda em quaisquer outras 

formas, meios ou modos de reprodução, exibição, transmissão, distribuição e difusão audiovisual. 

Declaro estar ciente de todos os procedimentos legais que assumo diante da presente autorização e 

possíveis circunstâncias cabíveis neste caso. 
Obs: Anexar a cópia do documento de identificação pessoal e CPF do responsável legal. 
Data: 

Local: 

_______________________________________ 

Assinatura 

  

http://www.ifb.edu.br/
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ANEXO B 

 

REGULAMENTO: FESTIVAL DE ARTE E CULTURA – MOSTRAS CULTURAIS E 

ARTÍSTICAS 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), por meio da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (PREX), em articulação com a Pró-Reitoria de Ensino (PREN), 

realizará o II Festival de Arte e Cultura do IFB, um dos eventos que irá compor o Conecta IF, em 

2017.  

1.2. O II Festival de Arte e Cultura do IFB visa fomentar o desenvolvimento de ações de 

extensão voltadas para a Cultura e a Arte, inter-relacionando a extensão ao ensino e à pesquisa; 

promover a divulgação de trabalhos que exprimam a diversidade e a multiplicidade de expressões 

culturais e artísticas produzidas no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica 

e Tecnológica e da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; estimular a implantação de ações 

artísticas e/ou socioculturais no ambiente acadêmico e na comunidade; e incentivar ações de 

inserção sociocultural e artística dos estudantes. 

2.   DO OBJETIVO  

2.1. Este REGULAMENTO tem por objetivo definir as regras para a seleção de propostas de 

MOSTRAS CULTURAIS e ARTÍSTICAS para apresentação no II Festival de Arte e Cultura do 

IFB, a ser realizado em Brasília, entre os dias 18 a 23 de setembro de 2017, no Conecta IF. 

3.   DOS REQUISITOS  

3.1  Para submissão das propostas de MOSTRAS CULTURAIS e ARTÍSTICAS, é necessário que o 

proponente seja servidor externo ao IFB pertencente a uma das unidades da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica ou servidor pertencente a uma das escolas 

públicas vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

3.2 O servidor proponente deve estar em pleno exercício de suas atividades, sendo vedadas as 

participações de servidores que estejam licenciados ou afastados, por qualquer motivo.  

http://www.ifb.edu.br/
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3.3 O servidor proponente dever ser a pessoa responsável pelo acompanhamento da equipe, pelo uso 

de mobiliários e equipamentos disponibilizados para as apresentações, assim como pela organização 

do espaço, após a conclusão da atividade proposta. 

3.4. O servidor proponente será responsável por obter, antes da submissão da proposta a esta 

CHAMADA, todas as licenças, autorizações, direitos, atribuições de direitos, consentimentos e 

permissões para a apresentação da atividade. 

3.5. O proponente responsável e demais servidores deverão providenciar as autorizações necessárias 

para a sua participação, assim como dos estudantes envolvidos, no período previsto para a realização 

da atividade proposta. 

4.    DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  

4.1. As propostas de Mostras Culturais e Artísticas submetidas a este CHAMADA deverão ter, 

obrigatoriamente, a participação de estudantes de uma das unidades da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica ou de uma das escolas públicas vinculadas à 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em qualquer uma das modalidades 

descritas no item 5.  

4.2.  A submissão das propostas de MOSTRAS CULTURAIS e ARTÍSTICAS deverá ser feita pelo 

servidor proponente, por meio do e-mail artecultura@ifb.edu.br, no período de 12/06/2017 a 

16/07/2017, até às 23h59min, devendo constar:  

I. no assunto da mensagem de e-mail: SUBMISSÃO EXTERNA DE MOSTRAS  

II. no anexo da mensagem de e-mail: o arquivo do Formulário de Inscrição da Atividade 

(Anexo I), em formato PDF, acompanhado de um comprovante de vínculo funcional dos 

servidores participantes, assim como comprovante de matrícula dos estudantes envolvidos a 

ser emitido pelo registro acadêmico da instituição na qual estudam. 

4.3. Para cada proposta deverá ser enviado um e-mail, separadamente.  

4.4. A inscrição de cada proposta representa a declaração de compromisso de seu proponente e 

demais membros da equipe de participação no II Festival de Arte e Cultura do IFB, a ser realizado 

no Conecta IF, com a apresentação da atividade submetida a esta CHAMADA, obedecendo às regras 

determinadas pela PREX e às condições previstas neste REGULAMENTO.  

4.5. Não serão aceitas propostas entregues pessoalmente pelos proponentes, sendo obrigatório o 

envio via e-mail e no formato PDF. 

http://www.ifb.edu.br/
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4.6. A PREX não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 

problemas técnicos e congestionamento das linhas de comunicação. 

4.7. As propostas encaminhadas fora do prazo estabelecido ou que se apresentarem em desacordo 

com as condições dispostas neste REGULAMENTO estarão automaticamente desclassificadas. 

4.8. Não serão aceitas propostas de cunho preconceituoso, discriminatório, ilegal, que viole os 

direitos humanos e/ou que façam apologia ao uso de substâncias ilícitas e violência e/ou de cunho 

político-partidário ou religioso.  

 

5.    DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  

5.1. As propostas submetidas a este REGULAMENTO deverão contemplar, obrigatoriamente, a 

participação de estudantes, em qualquer uma das linhas de extensão, nos segmentos cultural e 

artístico apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Linhas de Extensão nos segmentos Cultural e Artístico. 

Linha de Extensão 

 

Descrição da Linha 

 

1  Artes Cênicas Dança, teatro, técnicas circenses, performance e outros. 

2 Artes Digitais 
Mídias contemporâneas, multimídia, webarte, arte digital, jogos eletrônicos 

e outros. 

3 Arte Literária 
Poesia, romance, conto, crônica, literatura de cordel, literatura dramática, 

tertúlia e outros. 

4 Artes Visuais 
Escultura, pintura, desenho, gravura, instalação, apropriação, grafite, artes 

gráficas, fotografia e outros. 

5 Música 

Vocal: solo, corais, grupos vocais e cappella.  

Vocal e instrumental: bandas e grupos; instrumental: orquestras, bandas, big 

bands, música eletrônica, música eletroacústica, fanfarras e conjuntos 

instrumentais diversos. 

6 Estilismo 
Design e modelagem criativa de vestuário, calçados, ornamentos, e 

utensílios pessoais relacionados à moda 

7 Artes Aplicadas Maquetes, artes decorativas, mobiliários e outros 

8 Artes Integradas 
Ações multiculturais, envolvendo as diversas áreas da produção e da prática 

artística em um único programa integrado. 

Fonte: Extensão Tecnológica - Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Conselho Nacional das 

Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cuiabá (MT): CONIF/IFMT, 2013. (Adaptado 

e com inclusões). 

 

5.2.    As propostas devem contemplar apresentações com, no máximo, 10 integrantes. 

http://www.ifb.edu.br/
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5.3.  As apresentações serão subdivididas em dois espaços, conforme indicação feita pelo 

proponente no Formulário de Inscrição da Atividade (Anexo I): 

I. Palco Cultural – palco destinado às apresentações culturais e artísticas. 

II. Espaço expositivo – espaço destinado às exposições culturais e artísticas. 

 

5.4 A Coordenação Geral do Conecta poderá destinar outros espaços para as apresentações, tais 

como salas de aula, área de circulação e auditório, conforme a natureza das atividades 

selecionadas.  

5.5 Não serão aceitas como propostas atividades do tipo oficina. 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA PONTUAÇÃO 

6.1 As propostas serão avaliadas por comissão específica considerando os seguintes critérios 

estabelecidos no Quadro 2, a seguir:  

Quadro 2. Critérios e pontuações. 

Critérios 
Pontuação 

Mínima  Máxima 

1 Organização, Clareza e Coerência da proposta 0 20 

2 Adequação da proposta ao evento 0 20 

3 Contribuição da proposta para a promoção da diversidade cultural e artística 0 25 

4 Abordagem de temas inclusivos (vide Anexo III). 0 25 

5 
Inclusão de pessoas (alunos e/ou servidores) com necessidades específicas na 

equipe.1 
10 

Total de Pontos 0 100 

 

7. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

I. A cada proposta será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) por cada um dos dois 

avaliadores responsáveis por sua avaliação. 

II. Em cada categoria, as propostas serão classificadas em ordem decrescente. 

                                                 
1 Necessidades Específicas caracterizam pessoas com alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades ou superdotação e, também pessoas com outras demandas que podem aparecer no percurso escolar e que 

exijam algum tipo de acessibilidade ou adaptação. 

http://www.ifb.edu.br/
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III. Após a divulgação do resultado final, os contemplados serão contatados pela PREX para 

definição de datas e horários de apresentação, sendo que a preferência de escolha será 

baseada na ordem de classificação das propostas. 

IV. As propostas classificadas serão contempladas, conforme a ordem de classificação das 

propostas, até o limite disponível na programação do II Festival de Arte e Cultura do IFB 

a ser deliberado, em momento oportuno, pela PREX e pela Coordenação Geral do 

Conecta IF. 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

I.     Como critérios de desempate serão considerados, nessa ordem: 

II. Inclusão de pessoas (alunos e/ou servidores) com necessidades específicas na equipe.  

III. Maior pontuação no item: Abordagem de temas inclusivos (vide Anexo III). 

IV. Maior pontuação no item: Contribuição da proposta para a promoção da diversidade 

cultural e artística. 

9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

9.1. Para interposição de recursos, o interessado deverá utilizar o formulário que se encontra no 

Anexo II deste REGULAMENTO.  

9.2.  A interposição de recursos deverá ser feita pelo servidor proponente, por meio do e-mail 

artecultura@ifb.edu.br, até às 23h59min do dia 04 de agosto de 2017, devendo constar:  

I. no assunto da mensagem de e-mail: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTERNO 

II. no anexo da mensagem de e-mail: o arquivo do Formulário que se encontra no Anexo II 

deste REGULAMENTO, em formato PDF.  

9.3. Para cada proposta deverá ser enviado um e-mail, separadamente.  

9.4. Só serão aceitos recursos interpostos dentro do prazo estipulado no item 11 deste 

REGULAMENTO.  

http://www.ifb.edu.br/
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9.5. O resultado dos recursos, acompanhado do resultado final, será divulgado no site do Instituto 

Federal de Brasília (http://www.ifb.edu.br), a partir das 17h, na data provável estabelecida no 

cronograma constante do item 11 deste REGULAMENTO. 

 

10. DAS CERTIFICAÇÕES 

10.1. Os certificados serão emitidos pela PREX ao proponente e à equipe executora das atividades 

selecionadas por meio deste REGULAMENTO, de acordo com a relação de integrantes listados pelo 

proponente na Formulário de Inscrição da Atividade (Anexo I) 

11. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação do REGULAMENTO  12/06/2017 

Prazo para submissão das propostas  12/06/2017 a 16/07/2017 

Divulgação do resultado preliminar  02/08/2017 

Prazo para interposição de recursos  Até 04/08/2017 

Prazo para divulgação de resultado dos recursos e do resultado 

final 

Até 10/08/2017 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

12.1. A submissão das propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste 

REGULAMENTO e das normas vigentes no âmbito do IFB. 

12.2. A infraestrutura disponível para o evento será informada em momento oportuno. 

12.3. Não será concedido auxílio financeiro para a execução das propostas selecionadas no âmbito 

deste REGULAMENTO, nem apoio financeiro para diárias e passagens aos participantes 

envolvidos. 

12.4.  É de responsabilidade do servidor proponente, com o devido apoio da instituição a qual está 

vinculado, providências quanto a logística necessária para a execução da atividade proposta. 

12.5. A PREX não se responsabiliza por nenhuma demanda logística necessária para as 

apresentações culturais e artísticas (equipamentos e montagem), devendo tal responsabilidade ser de 

cada proponente ou em acordo com instituição a qual o proponente está vinculado. 

http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/
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12.6. A qualquer tempo, o presente REGULAMENTO poderá ser revogado ou anulado, no todo 

ou em parte, seja por decisão unilateral do IFB, seja por motivo de interesse público ou exigência 

legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

12.7. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - 

PREX. 

12.8. Outras informações poderão ser obtidas por e-mail, artecultura@ifb.edu.br, com o assunto 

“INFORMAÇÕES – ANEXO B”. 

 

http://www.ifb.edu.br/
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PREX 

CHAMADA PÚBLICA Nº 

3/2017 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

1 – IDENTIFICAÇÃO GERAL 

1.1.  Nome da Instituição de Ensino a qual o servidor proponente está vinculado: 

 

1.2. Título da proposta:  

 

1.3.  Linha de Extensão (conforme Quadro 1) 

(    ) 1. Artes Cênicas (    ) 2. Artes Digitais 

(    ) 3. Arte Literária (    ) 4. Arte Visuais 

(    ) 5. Música (    ) 6. Estilismo 

(    ) 7. Artes Aplicadas (    )  8. Artes Integradas 

 

1.4. Espaço para Apresentação 

(   ) Palco Cultural (   ) Espaço Expositivo 

(   ) Sala de Aula (   )  Auditório 

(   )  Área de Circulação   

 

1.5. Dados do servidor proponente 

Nome: Matrícula funcional: Telefone: 

  (    )  

E-mail do proponente: Setor de lotação: 

  

 

2 – EQUIPE ENVOLVIDA 

2.1. SERVIDOR (Exceto o proponente) 

Nome completo Telefone E-mail Matrícula Funcional: 

 (    )   

 (    )   

 (    )   

 (    )   

2.2 ESTUDANTE 

Nome completo Telefone E-mail Matrícula  

   Campus 

 (    )   

 (    )   

 (    )   

 (    )   

 (    )   

 

http://www.ifb.edu.br/
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3 – RESUMO GERAL DA PROPOSTA  

  

3.1. Apresentar de forma clara e coerente uma caracterização detalhada da proposta, bem como sua 

adequação ao evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Detalhar a contribuição da proposta para a promoção da diversidade cultural e artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Identificar a abordagem de temas inclusivos (vide Anexo III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Inclusão de pessoas (alunos e/ou servidores) com necessidades específicas na equipe? 

 

(   ) Sim.                         (   ) Não. 

http://www.ifb.edu.br/
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4 – FOTOS OU VIDEOS PARA EXEMPLIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
Deve-se apresentar, se houver. Ex. link do youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data:     _______________________,         /       /2017. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do servidor responsável pela proposta 

http://www.ifb.edu.br/
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PREX 

CHAMADA PÚBLICA Nº 

3/2017 

ANEXO II - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O 

RESULTADO PRELIMINAR 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO GERAL 

1.1.    Título da proposta:  

 

1.2.    Linha de Extensão (conforme Quadro 1) 

(    ) 1. Artes Cênicas (    ) 2. Artes Digitais 

(    ) 3. Arte Literária (    ) 4. Artes Visuais 

(    ) 5. Música (    ) 6. Estilismo 

(    ) 7. Artes Aplicadas (    ) 8. Artes Integradas 

 

1.4.  Nome da Instituição de Ensino a qual o servidor proponente está vinculado: 

 

Nome do proponente:  

 

Matrícula Funcional: 

 

2 – TEXTO DO RECURSO 
Escreva aqui a justificativa do seu pedido de recurso. Não serão aceitos recursos recebidos fora do prazo estabelecido 

na Chamada Pública, anexo B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que as informações fornecidas neste recurso estão de acordo com a verdade e são de minha 

inteira responsabilidade, e de que estou ciente das implicações legais. 

 

Local e data:     _______________________,         /       /2017. 

______________________________________________ 

Assinatura do servidor responsável pela proposta 

http://www.ifb.edu.br/
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PREX 

CHAMADA PÚBLICA Nº 

3/2017 

 

ANEXO III - TEMAS INCLUSIVOS 

A) Grupos sociais vulneráveis. Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 

diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros, processos de atenção (educação, saúde, 

assistência social, etc), de emancipação, de respeito à identidade e inclusão; promoção, defesa e 

garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de promoção de ações afirmativas de 

inclusão.  Promoção da inclusão de pessoas em vulnerabilidade social, com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida e grupos minoritários, assim como projetos de desenvolvimento de 

metodologia e/ou aplicação de estratégias para inclusão digital e reinserção social. 

 

B) Pessoas com deficiências, incapacidades, e necessidades educacionais especiais. 

Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc), de emancipação e inclusão de 

pessoas com deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais, síndromes, doenças crônicas, 

altas habilidades, dentre outras; promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de 

metodologias de intervenção individual e coletiva, tendo como objeto enfocado na ação essas 

pessoas e suas famílias.  

 

C)      Valorização da diversidade étnica para inclusão, permanência e aprendizagem: Apoio à 

inclusão da dimensão da promoção da igualdade racial. 

 

D) Mulheres e Relações de gênero: Direitos das mulheres e relações de gênero. Saúde das 

mulheres. Ações de inclusão educacional e social de mulheres. Formação continuada para agentes 

públicos, especialmente voltada para as mulheres em situação de violência. Mulheres e movimentos 

feministas. Enfrentamento à violência contra a mulher. Promoção dos direitos da mulher e a relação 

com sua classe social, geração, raça, etnia e sexualidade, incluindo os direitos sexuais e 

reprodutivos. Processos educativos para mulheres em privação de liberdade.  

 

E) Promoção e defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – 

LGBTT: questões relativas à identidade de gênero e livre orientação sexual. Promoção dos direitos 

humanos e o movimento LGBTT.  

 

F)     Terceira Idade: processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc), de 

emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias 

de intervenção, tendo como objeto enfocado na ação pessoas idosas e suas famílias. 

 

http://www.ifb.edu.br/


 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

 

SGAN 610 Módulos “D,E,F,G” L2 NORTE – Brasília-DF - CEP: 70.860-100 
Telefone: (61) 2103–2126 - http://www.ifb.edu.br 

 
Página 23 de 40 

 

 

ANEXO C 

 

REGULAMENTO: VITRINE DOS SABERES 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente REGULAMENTO tem por finalidade definir as regras para o recebimento e a 

seleção de propostas das editoras e autores independentes, pertencentes à Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, à Instituições públicas federais, estaduais ou municipais, para 

o lançamento e o relançamento de suas obras no espaço Vitrine dos Saberes, que integra o evento 

Conecta IF 2017, a ser realizado em Brasília, Distrito Federal, do dia 18 a 23 de setembro de 2017, 

no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 A Vitrine dos Saberes é um dos eventos do Conecta IF, promovido pelo Instituto Federal de 

Brasília, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. O evento receberá estudantes do ensino 

médio da rede pública e privada do Distrito Federal, estudantes da Rede Federal, além de 

empresários, pesquisadores e acadêmicos de todo o Brasil. Na primeira edição do evento Vitrine 

dos Saberes, realizada do dia 3 ao dia 7 de outubro de 2016, realizou-se atividades desenvolvidas 

pela Editora IFB e pelas 10 bibliotecas integrantes de cada um dos campi do Instituto Federal de 

Brasília, cujas ações compuseram a proposta “Bibliotecas em Cena”. O tema central deste espaço foi 

a geração e exposição de “Saberes” a partir das palestras, oficinas e reuniões técnicas: realizou-se 

oito lançamentos de obras publicadas em 2016 pela Editora IFB; foram distribuídos mais de 800 

exemplares à comunidade; seis oficinas, três palestras; duas exposições itinerantes e uma exposição 

permanente.  

2.2 A Vitrine dos Saberes tem por objetivos: 

a) apresentar, divulgar e difundir as produções das editoras e dos autores independentes, 

pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, à Instituições 

públicas federais, estaduais ou municipais durante o Conecta IF; 

http://www.ifb.edu.br/
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b) gerar saberes oriundos das atividades desenvolvidas pelas 10 (dez) bibliotecas do Instituto 

Federal de Brasília, pela Editora IFB; e pelas demais editoras e autores independentes, selecionados 

por esta chamada. 

 

2.3 Os lançamentos ou relançamento das obras ocorrerão no palco principal do estande da Vitrine 

dos Saberes e serão distribuídos nos três turnos do evento. 

2.4 Serão lançados até 02 (dois) novos livros por solenidade, na qual os autores principais 

apresentarão suas obras durante cerca de 20 minutos cada. 

2.5 No caso de relançamento de obras, poderão compor uma mesma solenidade até 04 (quatro) 

obras. Seus principais autores terão cerca de 10 minutos cada para abordar as características de suas 

publicações. 

2.6 Após apresentação das obras, os visitantes do estande poderão adquirir ou receberão, 

gratuitamente, exemplares para coleta de autógrafos e registros junto aos autores, de acordo com a 

disponibilidade de exemplares. 

 

3. CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Lançamento do regulamento  12/06/2017 

Data limite para submissão das propostas  06/08/2017 

Resultado preliminar 08/08/2017 

Recursos 09 a 10/08/2017 

Divulgação do resultado final 11/08/2017 

Apresentação das experiências 18 a 23/09/2017 

 

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

4.1 Os critérios de elegibilidade indicados a seguir são obrigatórios: 

http://www.ifb.edu.br/
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a) poderão ser inscritas até 10 (dez) obras produzidas ou coproduzidas por editoras e autores 

independentes, pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e 

à Instituições públicas federais, estaduais ou municipais; 

b) serão aceitas somente inscrições de obras publicadas a partir de 2012, inclusive; 

c) inscrição dentro do prazo; 

d) disponibilidade de quantitativo mínimo de exemplares de acordo com os itens 6.2.1 e 6.3.1. 

 

4.2 O atendimento aos critérios é considerado imprescindível para o exame da proposta, seu 

enquadramento, análise e julgamento. 

4.3 A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles poderá resultar na 

desclassificação da proposta. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição de obras produzidas ou coproduzidas por editoras e autores independentes, 

pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e à Instituições 

públicas federais, estaduais ou municipais deverá ser feita pelo(a) representante legal da editora que 

a produziu ou coproduziu, ou por pelo menos um dos autores principais. 

5.2 O representante legal da editora ou autor principal deverá preencher o formulário anexo 

(ANEXO 1) e encaminhar para o endereço editora@ifb.edu.br. O assunto do e-mail deverá ser: 

“Vitrine dos Saberes” – Inscrição para lançamento ou relançamento de obra. 

5.3 Deverá ser encaminhado em anexo, ao e-mail de inscrição, um arquivo em PDF correspondente 

à obra a ser lançada, ou correspondente à parte desta, para conhecimento do Conselho Editorial da 

Editora IFB (CONSED) e para divulgação no site do Conecta IF. 

5.4 As inscrições devem ser feitas individualmente para cada obra, exclusivamente por e-mail e de 

acordo com a data estabelecida no cronograma. 

5.5 Deverá ser encaminhado em anexo, ao e-mail de inscrição, a declaração de compromisso do(a) 

autor(a) da obra e/ou de representante da editora que estará presente para apresentação da obra e 

sessão de autógrafos (Anexo 2 e Anexo 3). 

http://www.ifb.edu.br/
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5.6 Os contatos fornecidos na inscrição serão utilizados para comunicação e são de responsabilidade 

exclusiva do proponente. A comissão organizadora não se responsabilizará por inscrições enviadas e 

não recebidas por quaisquer motivos, inclusive de ordem técnica, nem por cadastros incompletos ou 

incorretos que impossibilitem o contato. 

 

6. DA CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS 

6.1 As obras deverão ser inscritas em uma das seguintes categorias: Lançamento de Obras ou 

Relançamento de obras. 

6.2. O Lançamento de Obras refere-se às obras produzidas em 2016 e 2017 e que não foram ainda 

lançadas oficialmente. 

6.2.1. Neste caso a editora ou autor responsável disponibilizará ao menos 50 exemplares para 

disponibilizar aos visitantes do estande 

6.3 O relançamento de obras refere-se às obras produzidas nos anos 2012 a 2015 que já foram 

lançadas oficialmente. 

6.3.1 Neste caso a editora ou autor responsável disponibilizará ao menos 30 exemplares para 

disponibilizar aos visitantes do estande 

 

7. JULGAMENTO 

7.1 O julgamento da proposta será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa eliminatória e a 

classificatória. 

7.2 Primeira etapa - A proposta deve atender todos os critérios listados a seguir: 

a) obra inscrita de acordo com o prazo do cronograma; 

b) obra inscrita por autor principal ou por representante legal da editora; 

c) obra que tenha disponibilidade de quantitativo mínimo conforme reza os itens 6.2.1 e 6.3.1 

deste regulamento. 

7.2.1. A proposta será desclassificada se não atender a um dos itens listados em 7.2  

 

7.3. Segunda etapa -  as obras que forem aprovadas na 1a etapa serão pontuadas de acordo com os 

critérios a seguir: 
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CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Obra publicada em 2017  10 pontos 

Obra publicada em 2016  08 pontos 

Obra publicada em 2015 06 pontos 

Obra publicada em 2014  04 pontos 

Obra publicada em 2013 03 pontos 

Obra publicada em 2012 01 onto 

 

7.4. Após a 2a Etapa, as obras serão alocadas em face das prioridades de data e turno definidas nas 

inscrições. 

7.5 Havendo disponibilidade de alocação para todas as obras inscritas, as editoras ou autores serão 

informados acerca do aceite das inscrições. 

 

8. RESULTADO 

8.1 O resultado preliminar e final da Vitrine dos Saberes será veiculado no site conectaif.ifb.edu.br, 

conforme data do cronograma. 

8.2 Após a divulgação do resultado preliminar, os representantes legais das editoras ou autores 

principais terão 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso, cujas razões deverão ser 

encaminhadas para o e-mail editora@ifb.edu.br. 

8.3 Os recursos serão julgados pela Coordenação de Publicações da Editora IFB juntamente com os 

demais integrantes da Coordenação da Vitrine dos Saberes. 

8.4 Não serão aceitos recursos fora do prazo estipulado neste regulamento. 

8.5 Todas as propostas selecionadas serão publicadas no site do conectaif.ifb.edu.br e serão objeto 

de divulgação por meio de material promocional, site e imprensa geral. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 A inscrição de obra implica a aceitação dos termos deste regulamento, de forma integral e 

irretratável, não cabendo controvérsias posteriores. 

http://www.ifb.edu.br/
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9.2 Será de inteira responsabilidade dos inscritos a validade das informações fornecidas nas 

inscrições das obras. 

9.3 Situações não previstas neste regulamento serão analisadas pela Coordenação de Publicações da 

Editora IFB, juntamente com os integrantes da Coordenação da Vitrine dos Saberes. 

 

 

http://www.ifb.edu.br/
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ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 
“Vitrine dos Saberes” 

Inscrição para lançamento ou relançamento de obra 
 

Título da obra: 

 

 

Autor/es: 

 

 
ISBN: 
 

Ano de publicação: 

Editora(s): 

 

A obra já foi lançada? 
 

 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 
 

Agenda de disponibilidade: 

 

19/09 (terça-feira) 

(   ) das 9h00 às 11h00 

(   ) das 14h00 às 16h00 

(   ) das 19h00 às 21h00 

 

 

21/09 (quinta-feira) 

(   ) das 9h00 às 11h00 

(   ) das 14h00 às 16h00 

(   ) das 19h00 às 21h00 

 

 

22/09 (sexta-feira) 

(   ) das 9h00 às 11h00 

(   ) das 14h00 às 16h00 

(   ) das 19h00 às 21h00 

 

 

http://www.ifb.edu.br/
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ANEXO 2  

 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO NA VITRINE DO SABER 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EDITORA 

NOME: 

INSTITUIÇÃO: 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

SIAPE:                 

CARGO: 

TELEFONE: 

TÍTULO DA OBRA:  

 AUTOR(ES): 

  

DECLARAÇÃO 

 

A editora/instituição, pelo seu responsável acima identificado, confirma participação como expositor na 

“Vitrine dos Saberes” no evento CONECTA IF, promovido pelo Instituto Federal de Brasília, no período de 

18 a 23 de setembro de 2017, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e declara que: 

1. O(s) autor(es) da(s) obra(s) selecionada(s) para lançamento ou relançamento durante o evento 

estará(ão) presente(s) à solenidade em data definida no resultado deste Edital; 

2. Disponibilizará os exemplares das obras aos visitantes do estande durante a sessão de autógrafos, no 

quantitativo definido neste regulamento; 

3. Será responsável pelo transporte, auxiliando na montagem e desmontagem de seus 

produtos/serviços; 

4. Será responsável por todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas a transporte e estadia dos 

autores e representantes da Editora; 

5. Assumirá, se necessário ou para sua conveniência, todas as despesas relacionadas a seguros, tributos 

ou licenças para os produtos/serviços expostos; assim como para a sua equipe presente no evento; 

6. Ocupará o espaço e o período de tempo estabelecidos pela Coordenação da “Vitrine dos Saberes”. 

 

A editora/instituição declara, ainda, que não caberá ao Instituto Federal de Brasília qualquer 

responsabilidade por danos em seus produtos/serviços expostos, acidentes com pessoal ou despesas 

de qualquer natureza realizadas ou provocadas pela Editora/instituição ou por terceiros. 

  

____________________________________________ 

Representante Legal  

http://www.ifb.edu.br/
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ANEXO 3  

 DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO NA VITRINE DO SABER 

 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR INDEPENDENTE 

NOME: 

 

 
INSTITUIÇÃO: 

SIAPE:                 

CARGO: 

TELEFONE: 

TÍTULO DA OBRA:  

  

DECLARAÇÃO 

 

O autor, acima identificado, confirma participação como expositor na “Vitrine dos Saberes”, no evento 

CONECTA IF, promovido pelo Instituto Federal de Brasília, no período de 18 a 23 de setembro de 2017, no 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e declara que: 

1. Estará presente à solenidade em data definida no resultado deste Edital; 

2. Disponibilizará os exemplares das obras aos visitantes do estande durante a sessão de autógrafos, no 

quantitativo definido neste edital; 

3. Será responsável pelo transporte, auxiliando na montagem e desmontagem de seus 

produtos/serviços; 

4. Será responsável por todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas a transporte e sua estadia, 

bem como dos outros autores, quando tiver; 

5. Assumirá, se necessário ou para sua conveniência, todas as despesas relacionadas a seguros, tributos 

ou licenças para os produtos/serviços expostos;  

6. Ocupará o espaço e o período de tempo estabelecidos pela Coordenação da “Vitrine dos Saberes”. 

 

O autor declara, ainda, que não caberá ao Instituto Federal de Brasília qualquer responsabilidade por 

danos em seus produtos/serviços expostos, acidentes com pessoal ou despesas de qualquer natureza 

realizadas ou provocadas pela Editora/instituição ou por terceiros. 

 

 

____________________________________________ 

Autor Independente  

 

http://www.ifb.edu.br/
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ANEXO D 

 

REGULAMENTO: VIVA COM SAÚDE 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), abre inscrições para 

recebimento de propostas de instituições que queiram participar do III Viva com Saúde, por meio da 

exposição de produtos e serviços, realização de oficinas, palestras e demais atividades em espaço 

específico do evento. 

1.2 O III Viva com Saúde será um dos eventos satélites do CONECTA IF 2017 e ficará aberto ao 

público visitante no horário das 9:00h até às 21:00h, dividido em três períodos: das 9h às 13h, das 

13h às 17h e das 17 h às 21h.  

 

2. DO OBJETO 

2.1 Este REGULAMENTO tem como objetivo selecionar propostas de instituições (pessoas físicas 

ou jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos) que queiram atuar como 

parceiros no III Viva com Saúde, seja na exposição de produtos e serviços, realização de oficinas, 

palestras e demais atividades relacionadas à saúde e qualidade de vida.  

 

3. DA ESTRUTURA GERAL DO III VIVA COM SAÚDE 

3.1 O III Viva com Saúde será realizado em um espaço especialmente ambientado para esse fim, 

sendo adequado para realização de oficinas/palestras, apresentações de trabalhos e demonstrações de 

produtos e serviços.  

 

4. DAS REGRAS GERAIS 

4.1 Para ter direito à utilização do espaço, o parceiro deverá se candidatar em pelo menos uma das 

seguintes atividades relacionadas ao tema do Viva com Saúde:  

I. Palestras. 

II. Oficinas. 

http://www.ifb.edu.br/
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III. Exposição de projetos. 

IV. Demonstração de produtos e serviços. 

4.2 A administração e execução das parcerias provenientes deste REGULAMENTO serão de 

responsabilidades do Instituto Federal de Brasília. Aos parceiros será permitida a divulgação, por 

áudio, vídeo, sites ou mídia impressa, nos espaços disponíveis e previamente definidos pela 

coordenação do CONECTA IF.  

4.3 Os parceiros deverão se responsabilizar pela segurança de seus equipamentos, dos materiais de 

expediente, além de transporte e alimentação de seus funcionários, durante a realização do evento, 

desde o momento em que houver ocupação do espaço disponibilizado até o final do evento.  

4.4 O parceiro que optar pela demonstração de produtos e serviços poderá realiza-lo, desde que em 

contrapartida oferte materiais e brindes aos participantes do evento, conforme disposto no item 6 do 

presente REGULAMENTO. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DO 

PARCEIRO DURANTE O EVENTO. 

5.1 Quanto a divulgação e distribuição de material informativo dos parceiros selecionados para o III 

Viva com Saúde, os mesmos estarão sujeitos às seguintes condições: 

I. Poderá o parceiro expor banners, colocar projeção de slides, bem como distribuir 

material informativo ou de divulgação aos participantes durante o III Viva com Saúde;  

II. Será possibilitada ao parceiro a demonstração de seus produtos e serviços no espaço 

do III Viva com Saúde;  

III. Será permitida a inserção da logomarca do parceiro nos materiais do III Viva com 

Saúde; 

IV. Caso o número de parceiros selecionados supere a capacidade do espaço físico ou 

cronograma do III Viva com Saúde, será feito um rodízio de dias e horários para utilização do 

espaço durante a execução do III Viva com Saúde.  

5.2 Findo o prazo deste REGULAMENTO e não havendo um mínimo de inscritos para a 

participação em todos os dias e horários disponíveis do evento (III Viva com Saúde), poderá a 

coordenação do III Viva com Saúde procurar instituições e realizar o convite diretamente.  

http://www.ifb.edu.br/
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5.3 O IFB poderá revogar ou alterar o presente edital a qualquer momento, sem que tal fato permita 

alegação de prejuízo aos interessados ou a terceiros, sob qualquer julgamento de direito, caso 

ocorram situações que justifiquem sua alteração ou cancelamento.  

5.4 O IFB se reserva o direito de solicitar informações complementares que julgar necessárias. Os 

casos omissos, não previstos neste regulamento, serão julgados e decididos pela Coordenação Geral 

do CONECTA IF. 

 

6. DAS CONTRAPARTIDAS 

6.1 Os parceiros que optarem pela demonstração de seus produtos e serviços poderão oferecer, como 

contrapartida ao III Viva com Saúde: 

I. Cessão/doação de recursos materiais: Os parceiros selecionados poderão 

disponibilizar brindes a serem sorteados/distribuídos entre os participantes; matéria prima, utensílios 

e equipamentos para execução de oficinas; transporte e hospedagem para palestrantes; e coffee break 

para o decorrer do evento. Poderão também colaborar na confecção de materiais como brindes e 

outros recursos.  

II. Prestação de serviços: A parceria também poderá ocorrer por meio da prestação de 

serviços de forma gratuita aos participantes durante o evento ou através de vales-presente e sorteios.  

 

6.2 O Quadro 1 relaciona itens de interesse do evento para a escolha dos parceiros que necessitam 

ou desejam oferecer contrapartida: 

 

Quadro 1: Formas de contrapartida 

Item  Quantitativo sugerido 

Camisetas 20 

Blocos de anotação 100 

Canetas 100 

Vale presente (produto ou serviço) 05 

Squeeze 20 

Canecas 20 

Sacolas de tecido ou outro material 50 

Fornecimento de materiais e equipamentos para oficinas A combinar 

http://www.ifb.edu.br/
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Transporte para palestrantes A combinar 

Hospedagem para palestrantes A combinar 

Coffee break 1 para 50 pessoas 

 

7. DA INSCRIÇÃO 

7.1 A inscrição deverá ser realizada em formulário próprio disponibilizado no Anexo I e enviada, 

juntamente com cópias dos documentos comprobatórios abaixo listados, para o e-mail 

vivacomsaude@ifb.edu.br, no período de 14 de junho a 14 de julho de 2017.  

7.2 Documentação exigida: 

I. Para pessoa física: 

a. Ficha de inscrição corretamente preenchida (Anexo 1); 

b. Cópia do RG e CPF; 

c. Cópia do comprovante de titulação máxima; 

d. Currículo lattes atualizado; 

e. Documento de autorização institucional original para divulgação de projeto (se for o 

caso). 

II. Para pessoa jurídica: 

a. Ficha de inscrição corretamente preenchida (Anexo I); 

b. Cartão CNPJ atualizado; 

c. Cópia do RG e CPF do responsável pela empresa durante o evento;  

d. Certidão negativa de débitos da empresa/instituição com a União. 

e. Documento de autorização institucional original para divulgação da marca. 

http://www.ifb.edu.br/
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7.2 Torna-se sem efeito a inscrição de parceiros que não disponibilizem os documentos solicitados 

no presente regulamento. Fica de forma única e exclusiva o contato para apoio, dúvidas ou 

esclarecimentos o e-mail vivacomsaude@ifb.edu.br. 

 

8. DA SELEÇÃO 

8.1 As propostas serão selecionadas por ordem de chegada. Para que a proposta seja selecionada é 

necessário que:  

1 – Sejam cumpridas as exigências do regulamento;  

2 – A forma de parceria seja do interesse do IFB;  

3 – Haja disponibilidade de estrutura. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

Quadro 2: Cronograma 

Atividade Data 

Lançamento do Edital no site do IFB 12 de junho de 2017 

Período para submissão das propostas 14 de junho a 14 de julho de 2017 

Resultado da seleção de propostas 28 de julho de 2017 

Assinatura do termo de compromisso 31 de julho a 11 de agosto de 2017 

Divulgação da programação A partir de 04 de setembro de 2017 

 

10. DO TERMO DE COMPROMISSO 

10.1 Os proponentes selecionados nesse Edital como parceiros do III Viva com Saúde serão 

convocados para a assinatura do termo de compromisso (Anexo II) de acordo com o cronograma 

apresentado no Item 9. A organização do evento se colocará no direito de desclassificar os 

selecionados, a qualquer momento, caso descumpram com o cronograma ou com as propostas ora 

apresentadas. 
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 A coordenação do III Viva com Saúde disponibilizará certificado de participação aos parceiros 

selecionados, por meio eletrônico, em até 30 dias após o término do evento.  

11.2 A Comissão Organizadora do III Viva com Saúde reserva-se o direito de dirimir os casos 

omissos e situações não previstas no presente regulamento.  
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ANEXO I 

 

CONECTA IF 

III Viva com Saúde 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Pessoa Física (    )          Pessoa Jurídica (    ) 

Nome: 

Endereço: 

Cidade: Estado: 

E-mail: Telefone: 

Site: 

Responsável pela exposição/apresentação: 

E-mail: Telefone celular: 

Data e Horário Propostos  

Horário 19/09/2017 20/09/2017 21/09/2017 22/09/2017 23/09/2017 

09h às 13h      

13h às 17h      

17h às 21h      

Descrever o tipo de contrapartida oferecida seguindo o item 6 deste Edital: 

Breve descritivo dos produtos e atividades que serão desenvolvidas no evento: 

 

 

   _____________________________________________ 

Assinatura 

 

Após preenchimento e assinatura enviar para vivacomsaude@ifb.edu.br 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO 

1 - DO OBJETO 

1.1 O termo de compromisso tem como objeto a pactuação do apoio de instituições (pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos) ou de pessoa física para 

utilização de espaço no III Viva com Saúde conforme o regulamento do III Viva com Saúde 

publicado na Chamada Nº    /RIFB,        de       de 2017.  

2 -  DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE/PARCEIRO  

2.1 O PROPONENTE/PARCEIRO obriga-se a: responsabilizar-se em relação aos seus funcionários, 

por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como salários, seguro de acidentes, 

taxas, impostos e contribuições, indenizações, auxílio-refeição, auxílio transporte, uniforme 

completo e outras despesas que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. Não 

haverá qualquer vínculo empregatício com o IFB.  

2.2 Instruir os seus funcionários, quanto à prevenção de acidentes e incêndio, assumindo, também a 

responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, em caso de vítimas na execução dos serviços contratados ou em conexão com 

eles, independentemente do local do evento.  

2.3 Providenciar a imediata troca de qualquer material ou equipamento julgado inadequado ou que 

não atenda às necessidades durante a realização do evento.  

2.4 Responder por quaisquer danos causados direta e indiretamente a bens de propriedade do IFB, 

ou de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionários/profissionais.  

2.5 Manter seus funcionários devidamente identificados por crachá no ambiente do evento.  

2.6 Comunicar ao Gestor do IFB, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação de sua participação além de qualquer 

anormalidade de caráter urgente que julgar necessário.  

2.7 Zelar pela perfeita execução do apoio e exposição, sanando as falhas eventuais imediatamente 

após a verificação.  

http://www.ifb.edu.br/
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2.8 Instalar e testar todos os equipamentos, os quais devem estar em pleno funcionamento com 

antecedência mínima de 2(duas) horas do início do evento, e serem recolhidos ao seu final, sem ônus 

adicional para o IFB.   

2.9 Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e observar as datas e horários de realização de cada 

atividade. 

2.10 Responsabilizar-se pela equipe de funcionários, bem como pelo material necessário para a 

realização de sua participação.   

2.11 Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução das atividades, exclusivamente 

em seu próprio nome.  

3 - DAS OBRIGAÇÕES DO IFB  

3.1 O IFB obriga-se a cumprir com o estabelecido no regulamento do III Viva com Saúde publicado 

na Chamada Pública n° 03/2017 – Parte II, com informações necessárias à realização do evento. 

3.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao evento, que venham a ser solicitados 

pelo proponente. 

3.3 Ceder ao parceiro, por ocasião do evento, o espaço físico no local em que serão instalados os 

equipamentos e realizadas as atividades.  

3.4 Permitir o acesso aos parceiros e funcionários da empresa às dependências do Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, para realização dos serviços/atividades, segundo o regulamento do 

III Viva com Saúde publicado na Chamada Pública n° 03/2017 – Parte II.  

3.5 Verificar a preparação dos ambientes e a disponibilização da estrutura antes do início do evento. 

4 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

4.1 E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03(três) vias, de igual 

teor e forma, para todos os fins de direito,   

4.2 Em caso de doação de material de investimento para o IFB por parte do 

parceiro/empresa/instituição apoiadora, será efetivada por meio de formulário próprio.  

Brasília,       de                      de 2017 

_______________________________ 

Parceiro/Instituição 

________________________________________ 

Coordenação do III Viva com Saúde 
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