Ministério da Educação e Cultura
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA IFB Nº 003/2016, DE 16 DE MAIO
DE 2016 (Recebimento de propostas para o IF Olímpico/Conecta IF)
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 retificação da Chamada
e convidam os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos, e em
conformidade com o REGULAMENTO, parte integrante desta Chamada.
I- Onde se lê:
I.2.2.2 – O proponente receberá, por e-mail a confirmação de sua inscrição.
I- Leia-se:
I.2.2.2 – O proponente receberá, por e-mail a confirmação de sua inscrição em até 4 dias
úteis.
II- Onde se lê
II.1.2 – CRONOGRAMA
Atividade

Data

Lançamento da Chamada no site do Conecta IF

16/05/2016

Disponibilização do Formulário de propostas Online

16/05/2016

Data limite para submissão das ideias/propostas/projetos

10/06/2016

Resultados preliminares

20/06/2016

Recursos

22 e 23/06/2016

Divulgação dos finalistas

27/06/2016

Encontro das equipes para etapa final
Premiação dos vencedores

03 à 06/10/2016
07/10/2016

II- Leia-se:
II.1.2 – CRONOGRAMA
Atividade
Lançamento da Chamada no site do Conecta IF

Data
16/06/2016
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Ministério da Educação e Cultura
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
Disponibilização do Formulário de propostas Online

16/06/2016

Data limite para submissão das ideias/propostas/projetos

20/06/2016

Resultados preliminares

27/06/2016

Recursos

29 e 30/06/2016

Divulgação dos finalistas

04/07/2016

Encontro das equipes para etapa final
Premiação dos vencedores

03 à 06/10/2016
07/10/2016

III- Onde se lê:
II.2.5.2 – As ideias/propostas/projetos terão sua inscrição por equipe, será voluntária e
gratuita. As inscrições deverão ser realizadas até às 23h59 min 59 segundos (horário de
Brasília) do dia 10 de junho de 2016, pelo estudante proponente mediante preenchimento
do formulário online disponível exclusivamente no site www.conectaif.ifb.edu.br.
III- Leia-se:
II.2.5.2 – As ideias/propostas/projetos terão sua inscrição por equipe, será voluntária e
gratuita. As inscrições deverão ser realizadas até às 23h59 min 59 segundos (horário de
Brasília) do dia 20 de junho de 2016, pelo estudante proponente mediante preenchimento
do formulário online disponível exclusivamente no site www.conectaif.ifb.edu.br.
IV- Onde se lê:
IV.1.2.2.2 – O acessório deverá ser projetado e confeccionado com matérias-primas
têxteis em pelo menos 80% de sua composição, inclusive revestimento. Poderá haver ou
não beneficiamento no material.
IV- Leia-se:
IV.1.2.2.2 – O acessório deverá ser projetado e confeccionado com matérias-primas a
critério de cada equipe. Poderá haver ou não beneficiamento no material.
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