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CHAMADA INTERNA Nº 012 /RIFB, DE 06  DE OUTUBRO DE 2017 

SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE EXPOSIÇÃO NO ESTANDE DA REDE 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA SEMANA 

NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 2017 

 

A REITORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeada 

pela Portaria nº 2295, de 29 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União 

em 05 de outubro de 2017, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna 

público, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFB, a Chamada Interna 

para submissão de propostas para oferta de oficinas nas áreas de gastronomia e de 

processamento de alimentos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017, a ser 

realizada entre os dias 23 a 29 de outubro, no Pavilhão do Parque da Cidade.  

1. DA CHAMADA INTERNA 

Considerando a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do 

IFB: 

1.1. Divulga Chamada Interna para submissão de propostas para oferta de oficinas 

nas áreas de gastronomia e de processamento de alimentos na Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia que irá ocorrer entre os dias 23 e 29 de outubro, no 

Pavilhão do Parque da Cidade. 

1.2. A estrutura disponibilizada será de espaço contendo forno elétrico, micro-ondas, 

fogão de bancada e geladeira. A estrutura não contará com rede hidráulica. 

1.3. De acordo com o quantitativo de propostas será disponibilizado um valor 

para auxílio na operacionalização e o desenvolvimento das oficinas 

contempladas na presente chamada. 

2. DOS REQUISITOS DA PROPOSTA 

2.1.As propostas devem contemplar oficinas de natureza expositiva e oportunizar a 

interação com o público, preferencialmente com a possibilidade de manuseio, 

construção, montagem, experimentação e/ou exercício de atividade. 

2.2.Não serão aceitas propostas cuja apresentação seja na forma de banner ou pôster. 

2.3.  É de inteira responsabilidade do proponente a aquisição e a 

administração dos materiais e da logística necessária para a exposição da 

proposta aprovada. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1.O proponente deverá ser docente ou técnico administrativo do IFB, sendo que a 

equipe deverá conter pelo menos um estudante do IFB. 

http://www.etfbsb.edu.br/
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3.2. Não há limite de envio de propostas por proponente. 

3.3. O modelo da proposta está disponível no Anexo I desta chamada. 

3.4.  As propostas deverão ser encaminhadas para o email prpi@ifb.edu.br 

com o assunto SNCT 2017, até o dia 10 de outubro de 2017. 

 

 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1.Serão selecionadas as propostas que contemplem a oferta de oficinas de 

gastronomia ou de processamento de alimentos que despertem o interesse de 

empresas para realização de parcerias, atraiam o público visitante de forma 

dinâmica e envolvente e que possam ficar à disposição do público durante todo o 

período do evento. 

4.2. A seleção das propostas será realizada pela Pró Reitoria de Pesquisa e 

Inovação. 

5. DO CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Lançamento da chamada interna 06 de outubro de 2017 

Recebimento de propostas De 06 a 10 de outubro de 2017 

Resultado das propostas aprovados 17 de outubro de 2017 

Apresentação na Semana Nacional 23 a 29 de outubro de 2017 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO ESTANDE 

6.1. O estande funcionará de segunda a domingo, das 8h e 30min às 19h, sendo que 

as oficinas deverão ser oferecidas nestes dias, às 11h, 15h e às 17h. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1. Para os aprovados, solicita-se o envio dos processos, receitas ou fluxos para o 

email prpi@ifb.edu.br até o dia 13 de outubro de 2017, oportunizando que o material 

gráfico possa ser entregue ao público no momento da oficina.  

     7.2. A prestação de contas deverá ser realizada para a PRPI até uma semana após a 

apresentação das oficinas, mediante a apresentação de nota fiscal com nome e CPF do 

http://www.etfbsb.edu.br/
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proponente da oficina. O valor fornecido só poderá ser utilizado na semana do evento 

dos dias 23 a 29 de outubro 2017. 

    7.3.  Os casos omissos serão mitigados no âmbito da Pró Reitoria de Pesquisa e 

Inovação. 

 

 

Brasília, 06 de outubro de 2017 

 

 

Original assinado 

SIMONE CARDOSO DOS SANTOS PENTEADO 

Reitora Substituta 
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Anexo 1 - Formulário de Inscrição 

 

1. Identificação da proposta 

Instituto Proponente: Instituto Federal de Brasília 

Campus:  

Nome do proponente:  

Telefone: 

E-mail:  

Título do trabalho:  

 

2. Identificação da equipe 

Integrantes da equipe Docente/Técnico/Estudante Fone E-mail 

    

    

    

 

3. Informações sobre a proposta a ser exposta 

Descritivo do projeto (produto ou serviço): 

 

 

 

Lista de insumos a serem comprados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um público específico para a ( ) não ( ) sim 
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atividade? Em caso positivo, qual é o público específico?  

( ) crianças ou adolescentes ( ) adultos ( ) melhor idade  

( ) PNE (  ) outros: 

 

4. Depósito para material (caso necessário) 

Itens: fornecer listagem e quantitativo de materiais que necessitam de armazenamento 

  

  

 

5. Processos, receitas ou fluxos 
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