
 

 

CHAMADA PÚBLICA IFB Nº 11/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018 

 MINICONFERÊNCIAS “CAFÉ COM CIÊNCIA – SEMANA DE PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA (SP8)” 

 

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, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação, torna 

público a presente chamada pública e convida os interessados a apresentarem propostas nos 

termos aqui estabelecidos. 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Esta chamada tem por finalidade selecionar propostas de miniconferências sobre 

resultados de pesquisas científicas e temas ligados à ciência, tecnologia, inovação e 

empreendedorismo para integrar a programação do Café com Ciência, da VIII Semana de 

Produção Científica (SP8), evento a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães entre os dias 07 e 10 de agosto de 2018. 

1.2. A submissão de propostas é aberta a todos os servidores vinculados à Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica ou vinculado a instituição de ensino ou de 

pesquisa, pública ou privada e integrará a programação da SP8. 

1.3. Serão selecionadas até 10 propostas. 

2. DO OBJETIVO   

2.1. Propiciar a divulgação e popularização da ciência, da tecnologia e da inovação por meio 

de miniconferência, com relatos de experiências e de forma interativa; 

2.2. Oportunizar ao público presente o contato com a ciência, a tecnologia e a inovação de 

forma mais descontraída, em um ambiente aberto de bate papo. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

3.1. Estudantes, pesquisadores, servidores da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 

3.2. Pessoas interessadas em ciência e tecnologia. 

 

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

4.1 – Quanto ao proponente 

4.1.1. Ser servidor da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica ou 

vinculado a instituição de ensino ou de pesquisa, pública ou privada. 

4.1.2. Cada proponente poderá inscrever uma única proposta. 

4.2. Quanto à proposta 

4.2.1.  Ser referente a resultado de pesquisas científicas ou temas ligados à ciência, tecnologia, 

inovação e empreendedorismo. 

 



 

 

5. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Para a inscrição da proposta o interessado deverá:  

Passo 1: Preencher o formulário de cadastro da proposta, datar e assinar (Anexo 1); 

Passo 2: Gravar um vídeo de no máximo 1’30” contendo um pitch da miniconferência. A 

duração miniconferência durante o evento será de até 30 minutos. 

Passo 3: Enviar, até a data prevista no cronograma, o formulário e o arquivo do vídeo ou link 

para acessar o vídeo para o e-mail prpi@ifb.edu.br (o título do e-mail deve ser “Café com 

Ciência SP8”). 

5.2. Serão eliminadas as propostas inscritas que não cumprirem rigorosamente os passos de 

inscrição descritos neste regulamento. 

5.3. Não serão aceitas propostas entregues pessoalmente pelos proponentes. 

5.4. A PRPI (Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação) não se responsabilizará por propostas não 

recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamento das linhas de 

comunicação. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Publicação da Chamada  26/04/2018 

Período de inscrição 01 a 31/05/2018 

Resultado preliminar 06/06/2018 

Recurso 07/06/2018 

Divulgação do resultado final A partir de 11/06/2018 

 

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. A avaliação das propostas será realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, ou por 

comitê por ela instituída. 

7.2. Os critérios de avaliação serão: 

a) Tema da proposta: atual, relevante para a ciência, inovador, – 40 pontos 

b) Capacidade de expressão: capacidade do proponente em atrair o público – 30 pontos 

c) Capacidade de síntese: potencial do proponente passar a ideia em pouco tempo -  30 pontos 

 

8. RESULTADO 

8.1 – O resultado será divulgado no site do Conecta IF (conectaif.ifb.edu.br), de acordo com o 

cronograma estabelecido em 6. 

8.2 - Os proponentes que tiveram a inscrição da sua proposta selecionada receberão 

confirmação via e-mail.  

 

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


 

 

9. PROGRAMAÇÃO CAFÉ COM CIÊNCIA 

9.1. Após a divulgação do resultado final a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação irá 

encaminhar os dias em que as miniconferências serão proferidas, na programação da SP8. 

9.2.  As propostas selecionadas terão até 30 minutos para apresentação e mais 15 minutos para 

discussão. 

9.3.  Todos os proponentes que tiverem suas propostas aprovadas receberão certificado. 

9.4. A organização da SP8 ou o IFB não irá arcar com despesas de diárias e passagens para 

aqueles proponentes com miniconferências aprovadas para apresentação.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Ao inscrever sua proposta, o proponente concorda com os termos expostos neste 

regulamento e se compromete a, caso sua miniconferência seja selecionada, a apresenta-la 

durante a SP8. 

10.2. Eventuais situações não contempladas neste regulamento serão decididas pela PRPI do 

IFB.  

10.3 Informações adicionais podem ser encaminhadas ao e-mail prpi@ifb.edu.br. 

 

 

Brasília, 26 de abril de 2018. 

 

Original Assinado 

WILSON CONCIANI 

 

 

mailto:prpi@ifb.edu.br


 

 

CHAMADA PÚBLICA IFB Nº        /2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018 

 MINICONFERÊNCIAS “CAFÉ COM CIÊNCIA – SEMANA DE PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA (SP8)” 

 

ANEXO 1: Formulário – Cadastro da miniconferência 

 

1. Identificação do Proponente 

Nome: 

E-mail: 

Telefone: 

Instituição: 

Vínculo com a instituição:  

(  ) Docente  (  ) Pesquisador  (  ) Técnico  (  ) Outro: _________________ 

2. Identificação da Proposta 

Título: 

Resumo da Proposta: (300 palavras) 

 

Importância do tema para ser apresentado na SP8: (300 palavras) 

 

3. Fechamento da Proposta 

Local (cidade de origem - Estado): 

Data: 

Assinatura do Proponente: 

 


