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2ª RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2019
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O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, designado pela Portaria nº 965/MEC de

06.05.2019, publicada no Diário Oficial da União em 08.05.2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por

meio da Pró-Reitoria de Ensino, torna pública a retificação do Edital

I - ONDE SE LÊ:

4. DO CRONOGRAMA

4.1 As equipes interessadas em concorrer a este regulamento deverão cumprir e acompanhar todas as etapas do

processo, observando as datas prováveis conforme cronograma a seguir:

EVENTO DATA

Publicação da chamada publica 23/04/2019

Período de inscrições e entrega da documentação 24/04/2019 a 05/08/2019

Avaliação da Curadoria 06 a 12/08/2019

Publicação do resultado preliminar da avaliação da curadoria 13/08/2019 (após as 18h)

Período para interposição de recursos do resultado da avaliação da curadoria 14 /08/2019

Análise dos recursos interpostos 15/08/2019

Publicação do resultado final da avaliação da curadoria e dos recursos 16/08/2019 (após as 18h)

Avaliação da Comissão Julgadora 9/08/19 a 23/07/2019

Cerimônia de Premiação 29/08/2019

Publicação do resultado final do festival 02/09/2019

II - LEIA-SE:

4. DO CRONOGRAMA

4.1 As equipes interessadas em concorrer a este regulamento deverão cumprir e acompanhar todas as etapas do

processo, observando as datas prováveis conforme cronograma a seguir:                                                      

EVENTO DATA

Publicação da chamada pública 23/04/2019

Período de inscrições e entrega da documentação 24/04/2019 a 05/08/2019

Avaliação da Curadoria 06/08 a 02/09/2019

Publicação do resultado preliminar da avaliação da curadoria 03/09/2019 (após as 18h)

Período para interposição de recursos do resultado da avaliação da curadoria 04/09/2019 a 01°/10/2019 

Análise dos recursos interpostos 02/10/2019 a 10/10/2019

Publicação do resultado final da avaliação da curadoria e dos recursos 11/10/2019 (após as 18h)

Avaliação da Comissão Julgadora e Juri Popular 14/10/19 a 08/11/2019

Publicação do Resultado Final do Festival Entre 18 a 29 de novembro

Cerimônia de Premiação A definir

III - ONDE SE LÊ:

               9.5    A votação do Prêmio do Júri Popular irá acontecer nos dias 27 e 28 de agosto de 2019, no espaço de

exibição dos filmes concorrentes do Festival, durante o ConectaIF

                            9.5.1    Todos os participantes do Conecta poderão votar para a escolha do melhor filme por meio



de computadores que serão instalados no local do Festival. 

IV - LEIA-SE:

                9.5    A votação do Prêmio do Júri Popular irá acontecer entre os dias 14 de outubro a 08 de novembro

2019, em todos os campi do IFB.

                            9.5.1    Os filmes serão exibidos e os votos do Juri Popular coletados em cada campus do IFB, em

um dia específico do período compreendido no item anterior.

                             9.5.2  O calendário que os filmes serão exibidos em cada campus será divulgado por meio do site

do IFB.

V - ONDE SE LÊ:

                    10.3    O resultado final será conhecido na data provável constante no item 4.1, durante cerimônia de

premiação do evento CONECTA, sendo importante a presença das equipes participantes.

Vl -  LEIA-SE:

                     10.3    O resultado final será divulgado na data provável constante no item 4.1 e, a posteriori,  haverá

uma cerimônia de premiação em local e data ainda a definir, sendo importante a presença das equipes vencedoras.

VII -  ONDE SE LÊ:

                    10.4     O resultado final será publicizado na data provável do dia 02 de setembro de 2019 no site do

IFB, a partir das 18h.

VIII - LEIA-SE:

        10.4     O resultado final será publicizado entre os dias 18 a 29 de novembro 2019, no site do IFB, a partir

das 18h.
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