5.1.1 Projetos de pesquisa ou ações relacionadas ao combate da disseminação da Covid-19;
5.1.2 Projetos ou ações relacionados ao tema inclusão;
5.1.3 Projetos ou ações relacionados ao combate ao racismo;
5.1.4 Projetos ou ações relacionados a questões de gênero.
5.2 Os relatos deverão ser gravados pelo proponente conforme orientações apresentadas no anexo I. Os
vídeos deverão ter duração de 2 a 3 minutos e, de alguma forma, deverá identiﬁcar a Instituição
vinculada (cenário de fundo, camisetas, etc).
5.3 As propostas deverão ter anuência do diretor-geral do campus ou da cheﬁa imediata, para o caso de
servidores lotados nas reitorias das unidades, por meio do preenchimento do Anexo II bem como deverá
ser anexado o Termo de Responsabilidade de Direitos Autorais, conforme Anexo III. Os anexos devem
estar na extensão .PDF.
5.4 Uma vez submetida a proposta, o proponente e sua equipe concordam com os termos desta
chamada.
6. DO PROCESSO DE SUBMISSÃO
6.1 Para a inscrição das propostas, o proponente deverá providenciar os documentos relacionados a
seguir.
6.1.1 Arquivo contendo o vídeo da experiência exitosa (extensão mp4 ou avi);
6.1.2 Anexo II – Termo de ciência dos gestores;
6.1.3 Anexo III - Termo de Responsabilidade de Direitos Autorais.
6.2 Para a submissão dos relatos de experiências exitosas, o proponente deverá seguir as seguintes
orientações:
6.2.1 A submissão será realizada por meio da plataforma Even3, disponível no endereço
www.even3.com.br/reditec2021. Para o acesso ao sistema, será necessário um cadastro prévio
para aqueles que nunca acessaram a plataforma. Com o cadastro ativo, o proponente deverá
efetuar o login e seguir as instruções contidas no botão “Regras de Submissão”.
6.3 O Instituto Federal de Brasília não se responsabilizará por qualquer falha ou problema de ordem
técnica ou operacional relacionada a sistemas operacionais, Internet, intranet ou qualquer rede de
informação e comunicação que inviabilize o envio dos arquivos para inscrição nos prazos e datas
estipulados nesta chamada.
7. DO CRONOGRAMA
7.1 Datas ou períodos estabelecidos para esta chamada:
Ação
Lançamento
Período para submissões
Período de avaliação das propostas

DATA
16/09/2021
17/09/2021 a 17/10/2021
18/10/2021 a 31/10/2021

Divulgação on-line dos relatos de experiências exitosas
aprovados para REDITEC 2021

05/11/2021

Divulgação da programação das apresentações das
gravações dos relatos de
experiências exitosas da
REDITEC 2021

A partir de 12/11/2021

Apresentação virtual das gravações dos relatos de
experiências exitosas selecionados para REDITEC 2021

1º/12/2021 a 02/12/2021

8. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
8.1 Uma vez concluído o processo de submissão, a comissão organizadora da Reditec/2021 fará a
veriﬁcação dos documentos anexados ao sistema. A falta ou o equívoco em quaisquer destes
documentos implicará na não classificação da proposta.
8.2 Após avaliação de conformidade documental, a comissão organizadora irá avaliar o conteúdo dos
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