
 

 

   

CHAMADA PÚBLICA Nº 14/RIFB, DE 13 DE JUNHO DE 2018 

SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA A FEIRA DE INICIATIVAS 

ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS DO CONECTAIF 2018 

1. DA ABERTURA 

1.1. O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo Decreto de 

05 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, torna público, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura, que estão abertas as inscrições da Chamada Publica para a Feira de Iniciativas 

Econômicas Solidárias, a ser realizada no ConectaIF 2018. 

1.2. O presente edital tem por finalidade definir as regras para a seleção de propostas das 

instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

– Rede Federal de EPCT, para a FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS 

SOLIDÁRIAS, que é um evento integrante do Conecta IF, a ser realizado de 06 a 10 de 

agosto de 2018, em Brasília. 

1.3. A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o 

que é preciso para viver. Enquanto na economia convencional existe a separação entre os 

donos do negócio e os empregados, na economia solidária os próprios trabalhadores também 

são donos. São Princípios de Economia Solidária: Autogestão; Democracia; Cooperação; 

Centralidade do ser humano; Valorização da diversidade; Emancipação; Valorização do saber 

local, da cultura do saber local e da tecnologia popular; Valorização da aprendizagem e da 

formação permanentes; Justiça social na produção, comercialização, consumo, financiamento 

e desenvolvimento tecnológico; e Cuidado com o meio ambiente e responsabilidade com as 

gerações futuras. A Feira de Iniciativas Econômicas Solidárias é um evento do tipo 

exposição, organizada em um local público, em dias e períodos predeterminados e de forma 

que as iniciativas de economia solidária possam expor, demonstrar e trocar seus produtos e 

serviços. 

2. DO OBJETO 

2.1. A FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS é um evento satélite 

do ConectaIF promovido pelo Instituto Federal de Brasília. Esse evento reunirá servidores e 

discentes das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, empreendimentos econômicos solidários integrantes do Fórum de Economia 

Solidária do Distrito Federal e Entorno e a comunidade em geral. 

2.1.1. A FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS tem por 

objetivos: 

a) Desenvolver estratégias e instrumentos em busca de uma economia ambiental, 

econômica e socialmente mais justa; 

b) Apresentar para a comunidade produtos oriundos dos processos de aprendizagem 

(projetos integradores) das instituições que compõem a Rede Federal de EPCT; 



 

 

c) Promover espaço para divulgar e/ou trocar, produtos e/ou serviços desenvolvidos por 

servidores, terceirizados e/ou discentes da Rede Federal de EPCT fora dos processos de 

aprendizagem das respectivas instituições, e de empreendimento econômicos solidários 

integrantes do Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal e Entorno   

2.1.1.1. A FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS selecionará 

propostas de produtos elaborados / confeccionados por estudantes da Rede Federal 

de EPCT, que foram produzidos por meio de atividades didático-pedagógicas 

(projetos integradores, projetos de pesquisa e projetos de extensão), em sala de aula 

ou por iniciativa própria dos estudantes, desde que tenha relação com o curso. 

2.1.1.2. A FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS selecionará 

propostas de produtos elaborados / confeccionados por empreendimento econômicos 

solidário integrante do Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal e Entorno, 

estes com direito a ocupar 50% do espaço disponível para a feira ou de acordo com a 

disponibilidade de espaço, a ser determinada pela coordenação da Feira de Iniciativas 

Econômicas Solidárias. 

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo: 

Atividade Data 

Publicação do Edital 13/06/2018 

Data limite para submissão das propostas 27/06/2018 

Análise das propostas 28/06/2018 a 05/07/2018 

Divulgação do resultado preliminar 06/07/2018 

Recursos 09 /07/2018 

Divulgação do resultado final 12/07/2018 

Realização da feira 06 a 10/08/2018 

4.   CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

4.1. Os critérios de elegibilidade indicados nos itens 4.4.1 são obrigatórios para as propostas 

referentes ao item 2.1.1.1 

4.2. O atendimento desses 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. 

4.4. Quanto ao proponente: 

4.4.1. O proponente, responsável pela apresentação da proposta, deve atender, 

obrigatoriamente, aos itens abaixo: 

a) Ser servidor ou estudante regularmente matriculado de uma das instituições 

que compõem a Rede Federal de EPCT; 

b) Apresentar comprovante de matrícula, no caso de o estudante ser proponente; 

c) Se for de menor, apresentar autorização dos pais para participar da Feira de 



 

 

Economia Solidária e ter algum servidor responsável por acompanhá-lo. 

4.5. Os empreendimentos econômicos solidárias integrantes do Fórum de Economia Solidária 

do Distrito Federal e Entorno serão escolhidas pela coordenação executiva do Fórum de 

Economia Solidária do Distrito Federal e Entorno. Para ter sua inscrição confirmada deverão 

incluir na sua ficha de inscrição declaração emitida pela coordenação executiva do Fórum de 

que o empreendimento integra do referido Fórum. 

4.6. Ao submeter a proposta à FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS, 

o     proponente concorda com os termos deste regulamento. 

4.7. Cada proponente poderá enviar somente uma proposta. 

5.   DA PROPOSTA 

5.1. A proposta somente será considerada elegível para a FEIRA DE INICIATIVAS 

ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS se o produto for, quando o proponente for identificado pelo 

item 2.1.1.1. deste edital: 

5.1.1. Desenvolvido como parte do curso que estão matriculados (projetos 

integradores, projetos de pesquisa e projetos de extensão) ou que sejam de iniciativa 

própria dos estudantes, desde que tenha relação com o curso em que estão 

matriculados na instituição. 

5.1.2. Desenvolvido ou de posse pelos servidores e/ou discentes identificados como 

proponentes / integrantes da proposta. 

5.1.3. Desenvolvido por empreendimento econômico solidário integrante do Fórum 

de Economia Solidária do Distrito Federal e Entorno 

5.2. O princípio da FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS será a 

exposição e a troca, ou seja, não será possível a venda dos produtos. 

5.3. A proposta de estudantes e servidores para a FEIRA DE INICIATIVAS 

ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS deverá conter: 

a) Contextualização do processo produtivo: descrever em que situação o produto 

foi confeccionado (como parte do curso “tal”, a partir da disciplina “x”, “y” e 

“z” ou a partir de um projeto de pesquisa ou de extensão, período no qual 

ocorreu a produção, habilidades e conceitos envolvidos). Preencher anexo 1. 

b) Descrição da cadeia produtiva: Descrever, de forma sucinta, a cadeia 

produtiva desde a produção até o tratamento dos resíduos gerados, destacando os 

insumos que são utilizados na cadeia produtiva do objeto a ser trocado. 

Preencher anexo 1. 

c) Qualidade do produto: descrever os produtos que serão objeto de troca 

(dimensões, material e características gerais), no catálogo com fotos dos 

produtos e os respectivos insumos (somente material de consumo), da cadeia 

produtiva, necessários para realizar a troca. Preencher Anexo 2. 

d) Viabilidade de transporte: Declaração da instituição de que, se a proposta for 

aprovada, haverá viabilidade para transportar a quantidade dos produtos a serem 

trocados, assim como a quantidade de insumos a serem levados. Preencher 

anexo 3 

5.3.1. Não será permitida a troca de produtos e insumos que sejam cigarros bem 

como produtos ilícitos ou bebidas alcoólicas. 



 

 

5.3.2. Considerando os cursos ofertados pela Rede Federal de EPCT, elencam-se 

alguns exemplos de produtos – que são desenvolvidos em sala de aula e, em projetos 

– que poderão ser trocados: móveis, joias, arranjos florais, vestimentas, instrumentos 

musicais, alimentos (atentar para a perecibilidade), bebidas não alcoólicas (atentar 

para a perecibilidade), produtos de limpeza, artesanatos, etc. 

5.3.3. 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. 

5.3.4. Os participantes relativos ao item 2.1.1.2 deverão preencher os anexos 3 e 4 

para terem sua inscrição validada, incluindo a inclusão da declaração citada no item 

4.5. 

6.    DA INSCRIÇÃO  

6.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o 

candidato não poderá alegar desconhecimento. 

6.2 A proposta terá sua inscrição voluntária e gratuita. As inscrições serão realizadas até as 

23h59 (horário de Brasília) do dia 27 de junho de 2018, para o e-mail: 

economiasolidaria@ifb.edu.br. 

7. DA SELEÇÃO 

 9.1. As propostas serão julgadas, pela comissão técnica, considerando as pontuações do 

Quadro 1. 

Quadro 1. Critérios de análise e julgamento FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS 

SOLIDÁRIAS 

Critérios de análise e julgamento 
Nota 

máxima 

1 Contextualização do processo produtivo 30 

2 Descrição da cadeia produtiva 30 

3 Qualidade do produto (descrição e análise do catálogo) 20 

4 Quantidade a ser trocada 10 

5 
Viabilidade de transporte tanto do produto a ser trazido quanto do insumo a ser 

levado 
10 

 TOTAL 100 

9.2. Na atribuição das notas poderão ser utilizadas até duas casas decimais. 

9.3. A pontuação final de cada proposta será aferida pela soma das notas atribuídas para cada 

item. 
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9.4. Em caso de empate será utilizada a maior nota obtida nos itens 1 e 2, respectivamente, 

dos critérios estabelecidos no Quadro 1. 

10. DO RESULTADO FINAL 

 10.1. O resultado final da FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS será 

veiculado no sítio eletrônico www.conectaif.ifb.edu.br, e/ou por e-mail enviado aos 

selecionados, com base no e-mail específico fornecido pelo proponente. 

10.2. Todas as propostas selecionadas serão publicadas no site www.conectaif.ifb.edu.br e 

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

10.3. Após o resultado final, a comissão organizadora entrará em contato com o proponente 

das propostas aprovadas para esclarecimento do funcionamento da FEIRA DE 

INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS, principalmente sobre a troca do produto 

por insumos da cadeia produtiva. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A submissão das propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas 

neste edital e das normas vigentes no âmbito do IFB. 

11.2. As propostas encaminhadas, fora do prazo estabelecido ou que se apresentarem em 

desacordo com as condições dispostas neste Regulamento estarão automaticamente 

desclassificadas. 

11.3. 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. 

11.4. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Comissão organizadora. 

11.5. Outras informações poderão ser obtidas por meio do e-mail 

economiasolidaria@ifb.edu.br.  

11.6. De acordo com Instrução Normativa nº 1, de 11 de abril de 2018, publicada pela 

Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM), não será permitida a propaganda de 

candidatos concorrentes ao pleito eleitoral 2018, por parte de participante expositor na Feira 

de Iniciativas Econômicas e Solidárias. 

 

 

Brasília, 13 de junho de 2018. 

 

Original Assinado 

WILSON CONCIANI 
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FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS 

Anexo 1   

Identificação grupo expositor/produtos 

(Estudantes e servidores da Rede Federal de EPCT) 

Nome fantasia: inserir um nome que identifique a proposta no dia da Feira de Iniciativas de 

Economia Solidária. Por exemplo: Móveis IFB - Samambaia 

 

Proponente 

Nome: 

E-mail: 

Telefone: 

(   ) estudante      (   ) docente     (   ) técnico 

 

Equipe envolvida (listar os nomes) 

 

 

Instituição executora: 

Campus: 

Curso: 

 

Contextualização do processo produtivo 

(Descrever em que situação o produto foi confeccionado (como parte do curso “tal”, a partir da 

disciplina “x”, “y” e “z” ou a partir de um projeto de pesquisa ou extensão intitulado “xxx xxx xxx”, 

período no qual ocorreu a produção, habilidades e conceitos envolvidos); 

Descrição da cadeia produtiva 

Descrever, de forma sucinta, os insumos que são utilizados na cadeia produtiva do objeto a ser trocado. 

 



 

 

FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS  

Anexo 2 

Catálogo de produtos e insumos  

(Estudantes e servidores da Rede Federal de EPCT) 

 

Item Foto do item DESCRIÇÃO Insumos para troca  
Quantidade 

para troca 

     

   .  

     

     

     

     

     

     

 



 

 

FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS 

 

Anexo 3 – Declaração de viabilidade de transporte FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS 

SOLIDÁRIAS  

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________________ 

CPF: _____________________, ocupante do cargo ______________________________________, 

E-mail: ________________________________________, Telefone: _________________, Celular: 

_________________. 

 

Por meio deste instrumento particular, declaro que o (nome da instituição), se responsabiliza pelo 

transporte da equipe, dos produtos e insumos relacionados à proposta de (nome do proponente) para 

participar da FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS, que ocorrerá em Brasília, no 

período de 06 a 10 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Local e data 

Assinatura 

 

 

 



 

 

FEIRA DE INICIATIVAS ECONÔMICAS SOLIDÁRIAS 

Anexo 4   

Identificação grupo expositor/produtos 

(Empreendimento econômico solidário integrante do Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal 

e Entorno) 

Nome do empreendimento:  

 

Proponente 

Nome: 

E-mail: 

Telefone: 

 

 

Equipe envolvida (listar os nomes, telefone e e-mail) 

 

 

 

 


